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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 evidențiat 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.
Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație pentru serviciile 
tehnice competente, 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 propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
denumirile textilelor (Reformare)
(COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0870),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0024/2008),

– având în vedere acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, 

– având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul 
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu 
cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în 
propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din 
documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă 
a textelor existente, fără nicio modificare de fond;

1. aprobă propunerea Comisiei, adoptată în conformitate cu recomandările Grupului de lucru 
consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise 
of implementing powers conferred on the Commission1 was amended by Council Decision 
2006/512/EC of 17 July 20062. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the 
new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for 'measures of a general scope which seek to 
amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, 
inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the 
addition of new non-essential elements'.

Following the screening of the existing legislation and on-going procedures3, the 
European Commission presented inter alia this recast proposal, transformed from a 
codification in order to incorporate the amendments necessary for the alignment to RPS.

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the 
Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology 
alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The 
Conference of Committee Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of 
cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.

In view of the fact that the proposed alignment to RPS is complete, and having consulted the 
sectoral committee responsible for this dossier, the Rapporteur does not suggest any 
amendments, apart from the technical adaptations suggested by the Consultative Working 
Party of the Legal Services.

                                               
1 OJ C 203, 17.7.1999, p. 1.
2 OJ L 200, 22.7.2006, p. 11.
3 COM(2007)0740.
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ANEXĂ: AVIZ SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL GRUPULUI DE LUCRU 
CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 11 februarie 2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile 
textilelor
COM(2007) 870 final din 11.1.2008 - 2008/0005 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a textelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 22 ianuarie 2008 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
reformare a Directivei 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind denumirile textilelor, grupul consultativ a stabilit, de comun acord, că 
formularea utilizată la articolul 19 („Prezenta directivă intră în vigoare la 3 februarie 2008”) 
ar trebui înlocuită cu formularea standard utilizată în mod obișnuit în propunerea de 
codificare, și anume „Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de substanță decât cele identificate ca 
atare. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actului 
anterior cu modificările de substanță efectuate, grupul consultativ a ajuns la concluzia că 
propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de substanță ale actului vizat.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director General în

exercițiu

                                               
1 Grupul consultativ a avut la dispoziție toate versiunile lingvistice ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în 

limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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