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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este indicat prin caractere 
cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate dintr-o 
dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe care 
Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. Eventualele 
eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin simbolul următor: 
[...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație pentru serviciile 
tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului legislativ propuse pentru 
a fi corectate în vederea elaborării textului final (de exemplu elemente 
evident greșite sau omise într-o anumită versiune lingvistică). Propunerile de 
corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind proiectul de decizie al Consiliului referitor la modificarea regulamentului de 
procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene privind regimul lingvistic 
aplicabil procedurii de reexaminare
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (5953/2008),

– având în vedere articolul 245 alineatul (2) din Tratatul CE și articolul 160 alineatul (2) din 
Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0066/2008),

– având în vedere avizul Comisiei în baza articolului 245 alineatul (2) din Tratatul CE și a 
articolului 160 alineatul (2) din Tratatul Euratom privind solicitarea de modificare a 
regulamentului de procedură al Curții de Justiție privind regimul lingvistic aplicabil 
procedurii de reexaminare prezentată de Curte, în conformitate cu articolul 64 din statutul 
Curții [SEC(2008)0345],

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea de decizie a Consiliului;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenționează să modifice
în mod substanțial textul supus consultării;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Le projet de décision du Conseil, émanant d'une demande de la Cour de justice, a pour objet 
d'introduire dans le règlement de procédure de la Cour une disposition relative à l'emploi des 
langues dans le cadre de la procédure de réexamen, conformément aux articles 64 du 
protocole sur le statut de la Cour et selon la procédure prévue aux articles 245, deuxième 
alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et 160, deuxième alinéa, du traité 
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

La procédure de réexamen par la Cour de justice des décisions du Tribunal de première 
instance, est prévue par l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE, ainsi que l'article 140 A, 
paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, lorsque celui-ci statue sur les recours formés contre une 
décision d'une chambre juridictionnelle ou statue sur des questions préjudicielles dans des 
matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour.

Le statut de la Cour prévoit la possibilité d'un réexamen dans le cas où les questions 
préjudicielles deviendront de la compétence du Tribunal de première instance. Cette
possibilité ne s'est pas encore réalisée, toutefois la Cour a estimé nécessaire de modifier son 
règlement afin de pouvoir appliquer le régime linguistique à cette nouvelle procédure de 
réexamen.

La modification apportée au règlement prévoit que, par l'insertion d'un article 123 bis dans le 
Titre quatrième bis, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l'objet 
du réexamen.

La disposition proposée s'aligne ainsi avec la disposition figurant à l'article 110 du règlement 
de procédure relative aux pourvois contre les décisions du Tribunal.

Le rapporteur approuve dès lors le projet de décision du Conseil.
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