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Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma 
retragerii Regatului Unit din Uniune ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea 
contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din 
Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 – 
C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0312),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului 
de către Comisie (C8-0202/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f 
alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, 
exprimat în scrisoarea din 7 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în 
conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A8-0361/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 



substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P8_TC1-COD(2018)0158

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind 
repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii 
Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu 
actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/216.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European

Parlamentul European acordă o importanță deosebită faptului de a fi informat pe deplin în 

cursul pregătirii actelor delegate și, în special, punctului 28 din Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, care prevede că, pentru a asigura un acces egal 

la toate informațiile, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre.



Declarația Comisiei

Comisia respectă pe deplin principiile unei mai bune legiferări și angajamentele prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Prin urmare, 

Comisia va depune toate eforturile pentru a prezenta o propunere legislativă Consiliului și 

Parlamentului European cât mai curând posibil, în vederea alinierii Regulamentului (CE) nr. 

32/2000 al Consiliului la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona.


