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PR_CNS_art51am

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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi 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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia 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 evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/144/CE 
privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea rurală (perioada de 
programare 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0306),

– având în vedere Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-
0239/2008),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul 
Comisiei pentru mediu, al Comisiei pentru sănătate publică şi siguranţă alimentară, 
precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în 
mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 2
Decizia 2006/144/CE
Anexă – partea a treia – punctul 3.4a – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) În special, ajutorul pentru investiții, 
prevăzut în cadrul axei 1, poate fi îndreptat 
spre achiziționarea de mașini și 
echipamente care să contribuie la 
economisirea de energie, apă și alte 
resurse, precum și în direcția producției de 
energie regenerabilă pentru uzul 
exploatațiilor agricole. În lanțul 
agroalimentar și în sectorul forestier 
ajutorul pentru investiții ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea unor metode 
inovatoare și mai durabile de prelucrare a 
biocombustibilului. 

(i) În special, ajutorul pentru investiții, 
prevăzut în cadrul axei 1, poate fi îndreptat 
spre achiziționarea de mașini și 
echipamente care să contribuie la 
economisirea de energie, apă și alte 
resurse, precum și în direcția producției de 
energie regenerabilă pentru uzul 
exploatațiilor agricole. În lanțul 
agroalimentar și în sectorul forestier 
ajutorul pentru investiții ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea unor metode 
inovatoare și mai durabile pentru 
substituirea combustibililor fosili şi 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, inclusiv dezvoltarea unor 
agrocombustibili de a doua generaţie.

Or. fr

Justificare

Vu leur faible bilan énergétique et écologique, il convient de ne pas stimuler la production 
des agro-carburants de première génération.
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