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Amendamentul 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dreptul Uniunii impune statelor 
membre să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura 
îndeplinirea obligațiilor care decurg din 
tratate sau care rezultă din actele 
instituțiilor Uniunii. Prin urmare, statele 
membre trebuie să evite sau să elimine 
toate incompatibilitățile dintre legislația 
Uniunii și acordurile internaționale 
încheiate între statele membre și țări terțe.

(2) Dreptul Uniunii impune statelor 
membre să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura 
îndeplinirea obligațiilor care decurg din 
tratate, și în special din articolul 194, sau 
care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evite sau să elimine toate 
incompatibilitățile dintre legislația Uniunii 
și acordurile internaționale încheiate între 
statele membre și țări terțe.

Or. en

Amendamentul 19
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 
Uniune din țările terțe să fie pe deplin 
reglementată de normele de instituire a 
pieței interne a energiei. O piață internă a 
energiei care nu funcționează 
corespunzător plasează UE într-o poziție 
vulnerabilă în ceea ce privește securitatea 
aprovizionării cu energie. Un grad ridicat 
de transparență cu privire la acordurile 
dintre statele membre și țările terțe în 
domeniul energiei ar permite Uniunii să 

(3) Garantarea protecției consumatorului 
impune ca procedurile referitoare la 
energia importată în Uniune din țările terțe 
să fie transparente și să țină cont de 
interesele economice ale consumatorilor. 
O piață internă a energiei care nu 
funcționează corespunzător plasează UE 
într-o poziție vulnerabilă în ceea ce 
privește securitatea aprovizionării cu 
energie. Un grad ridicat de transparență cu 
privire la acordurile dintre statele membre 
și țările terțe în domeniul energiei ar 
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adopte măsuri coordonate, într-un spirit de 
solidaritate, pentru a se asigura că aceste 
acorduri sunt conforme cu legislația 
Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu 
energie. 

permite Uniunii să adopte măsuri 
coordonate, într-un spirit de solidaritate, 
pentru a se asigura că aceste acorduri sunt 
conforme cu legislația Uniunii și asigură 
efectiv aprovizionarea cu energie. Cu toate 
acestea, este esențial ca statele membre să 
fie în continuare responsabile de 
conținutul acordurilor 
interguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 20
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Recunoscând rolul central pe care îl 
are cooperarea internațională în 
domeniul energiei, toate acordurile 
interguvernamentale trebuie să se bazeze 
pe principiul respectului reciproc în 
relația cu țările terțe implicate.

Or. en

Amendamentul 21
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale 
susceptibile să exercite un impact asupra 
pieței interne a energiei sau asupra 

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale referitoare 
la importul de energie susceptibile să 
exercite un impact asupra pieței interne a 
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securității aprovizionării cu energie, 
deoarece aceste două aspecte sunt intrinsec 
legate. Acesta ar trebui să includă în 
special toate acordurile 
interguvernamentale care au impact asupra 
furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe sau care au 
impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe. 

energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie, deoarece aceste 
două aspecte sunt intrinsec legate. Acesta 
ar trebui să includă în special toate 
acordurile interguvernamentale care au 
impact asupra furnizării de gaz, petrol sau 
energie electrică prin infrastructuri fixe sau 
care au impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe. Nu sunt 
incluse în mecanism exporturile de gaz, 
petrol sau energie electrică.

Or. en

Amendamentul 22
Ivo Belet

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale 
susceptibile să exercite un impact asupra 
pieței interne a energiei sau asupra 
securității aprovizionării cu energie, 
deoarece aceste două aspecte sunt intrinsec 
legate. Acesta ar trebui să includă în 
special toate acordurile 
interguvernamentale care au impact asupra 
furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe sau care 
au impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe.

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale 
susceptibile să exercite un impact asupra 
pieței interne a energiei sau asupra 
securității aprovizionării cu energie, 
deoarece aceste două aspecte sunt intrinsec 
legate. Acesta ar trebui să includă în 
special toate acordurile 
interguvernamentale care au impact asupra 
furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe.

Or. en

Amendamentul 23
Ivo Belet
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Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta decizie nu trebuie să vizeze 
acordurile dintre entități comerciale, cu 
excepția cazului și numai în măsura în 
care acordurile interguvernamentale se 
referă în mod explicit la astfel de acorduri 
comerciale. Operatorii comerciali care 
negociază acorduri comerciale cu operatori 
din țări terțe pot totuși să solicite îndrumări 
din partea Comisiei, pentru evitarea 
posibilelor conflicte cu dreptul Uniunii.

(7) Prezenta decizie nu trebuie să vizeze 
acordurile dintre entități comerciale. 
Operatorii comerciali care negociază 
acorduri comerciale cu operatori din țări 
terțe pot totuși să solicite îndrumări din 
partea Comisiei, pentru evitarea posibilelor 
conflicte cu dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 24
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie deja să notifice 
Comisiei intenția de a deschide negocieri 
cu privire la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente. 
Comisia trebuie să fie informată periodic 
cu privire la negocierile în curs. Comisia 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
negocieri în calitate de observator. Statele 
membre pot solicita de asemenea Comisiei 
să le acorde asistență în decursul 
negocierilor lor cu țările terțe.

(9) Statele membre trebuie să notifice 
Comisiei intenția de a deschide negocieri 
cu privire la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente 
într-un termen rezonabil. Comisia trebuie 
să fie informată periodic cu privire la 
negocierile în curs.  Statele membre pot 
solicita de asemenea Comisiei să le acorde 
asistență în decursul negocierilor lor cu 
țările terțe. Cu toate acestea, este 
important să nu fie periclitată capacitatea 
statelor membre de a negocia conținutul 
acordurilor.

Or. en
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Amendamentul 25
Ivo Belet

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie deja să notifice 
Comisiei intenția de a deschide negocieri 
cu privire la noi acorduri
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente. 
Comisia trebuie să fie informată periodic 
cu privire la negocierile în curs. Comisia 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
negocieri în calitate de observator. Statele 
membre pot solicita de asemenea Comisiei 
să le acorde asistență în decursul 
negocierilor lor cu țările terțe.

(9) Statele membre trebuie să informeze
Comisia în momentul în care au început 
negocieri cu privire la un nou acord
interguvernamental sau la modificări la 
acordurile interguvernamentale existente. 
Comisia trebuie să fie informată periodic 
cu privire la negocierile în curs. Statele 
membre pot invita Comisia să participe la 
negocieri în calitate de observator. Statele 
membre pot solicita de asemenea Comisiei 
să le acorde asistență în decursul 
negocierilor lor cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 26
Ivo Belet

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia trebuie, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea statului membru care a 
negociat acordul interguvernamental, să
aibă dreptul de a evalua compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului.

(10) Comisia poate, la solicitarea statului 
membru care a negociat acordul 
interguvernamental, să evalueze
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii și să informeze statul 
membru respectiv cu privire la poziția sa 
înainte de semnarea acordului.

Or. en

Amendamentul 27
Takis Hadjigeorgiou



PE480.541v04-00 8/19 AM\890027RO.doc

RO

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia trebuie, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea statului membru care a 
negociat acordul interguvernamental, să 
aibă dreptul de a evalua compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului.

(10) Comisia ar putea, doar la solicitarea 
statului membru care a negociat acordul 
interguvernamental, să aibă dreptul de a 
evalua compatibilitatea acordului negociat 
cu dreptul Uniunii înainte de semnarea 
acordului.

Or. en

Amendamentul 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate informațiile primite. 
Comisia trebuie să respecte cererile statelor 
membre referitoare la tratamentul 
informațiilor (în special al informațiilor 
comerciale) transmise ca fiind 
confidențiale. Solicitările de tratament 
confidențial nu trebuie să limiteze însă 
accesul Comisiei la informațiile 
confidențiale, deoarece Comisia trebuie să 
dispună de informații complete pentru 
propria sa evaluare. Solicitările de 
tratament confidențial nu trebuie să aducă 
atingere dreptului de acces la documente, 
prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind
accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului 
și ale Comisiei.

(12) Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate informațiile primite. 
Comisia trebuie să respecte cererile statelor 
membre referitoare la tratamentul 
informațiilor (în special al informațiilor 
comerciale) transmise ca fiind 
confidențiale. Solicitările de tratament 
confidențial nu trebuie să limiteze însă 
accesul Comisiei la informațiile 
confidențiale, deoarece Comisia trebuie să 
dispună de informații complete pentru 
propria sa evaluare. Solicitările de 
tratament confidențial nu trebuie să aducă 
atingere dreptului de acces la documente, 
prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 și de articolul 
15 din Tratatul de la Lisabona, referitor 
la accesul public la documentele 
instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Un schimb permanent de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale la 
nivelul Uniunii este de natură să favorizeze 
dezvoltarea celor mai bune practici. Pe 
baza celor mai bune practici, Comisia 
trebuie să recomande clauze standard 
pentru utilizarea în acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre 
și țări terțe. Utilizarea acestor clauze 
standard cu caracter juridic neobligatoriu 
este de natură să excludă conflictele dintre 
acordurile interguvernamentale și dreptul 
Uniunii.

(13) Un schimb permanent de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale la 
nivelul Uniunii este de natură să favorizeze 
dezvoltarea celor mai bune practici. Pe 
baza celor mai bune practici, Comisia, în 
colaborare cu SEAE în privința politicilor 
externe ale UE, trebuie să recomande 
clauze standard pentru utilizarea în 
acordurile interguvernamentale dintre 
statele membre și țări terțe. Utilizarea 
acestor clauze standard cu caracter juridic 
neobligatoriu este de natură să excludă 
conflictele dintre acordurile 
interguvernamentale și dreptul Uniunii sau 
acordurile internaționale semnate de 
Uniune. Comisia ar trebui, de asemenea, 
să sugereze clauze standard fără caracter 
obligatoriu legate de politicile UE privind 
respectarea drepturilor omului, 
democrația, buna guvernanță, statul de 
drept și dialogul social, inclusiv 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, schimbările climatice, 
protecția mediului, eficiența energetică, 
energiile regenerabile și obiectivele UE 
legate de biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 30
Ivo Belet

Propunere de decizie
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Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Un schimb permanent de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale la 
nivelul Uniunii este de natură să favorizeze 
dezvoltarea celor mai bune practici. Pe 
baza celor mai bune practici, Comisia 
trebuie să recomande clauze standard
pentru utilizarea în acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre 
și țări terțe. Utilizarea acestor clauze 
standard cu caracter juridic neobligatoriu 
este de natură să excludă conflictele dintre 
acordurile interguvernamentale și dreptul 
Uniunii.

(13) Un schimb permanent de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale la 
nivelul Uniunii este de natură să favorizeze 
dezvoltarea celor mai bune practici. Pe 
baza celor mai bune practici, Comisia 
trebuie să elaboreze modele pentru 
utilizarea în acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre 
și țări terțe. Utilizarea acestor modele cu 
caracter juridic neobligatoriu este de natură 
să excludă conflictele dintre acordurile 
interguvernamentale și dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O mai bună cunoaștere reciprocă a 
acordurilor interguvernamentale existente 
și a celor noi ar trebui să permită o mai 
bună coordonare în materie de energie între 
statele membre și între statele membre și 
Comisie. Îmbunătățirea coordonării ar 
trebui să permită statelor membre să 
beneficieze pe deplin de pe urma ponderii 
politice și economice a Uniunii.

(14) O mai bună cunoaștere reciprocă a 
acordurilor interguvernamentale existente 
și a celor noi ar trebui să permită o mai 
bună coordonare în materie de energie între 
statele membre și între statele membre și 
Comisie. Îmbunătățirea coordonării ar 
trebui să permită statelor membre să 
beneficieze pe deplin de pe urma ponderii 
politice și economice a Uniunii, să permită 
Comisiei Europene și statelor membre să-
și coordoneze pe deplin eforturile în ceea 
ce privește importul unei cantități mai 
mari de energie electrică regenerabilă în 
UE, precum și să consolideze rolul 
strategic al Uniunii și capacitățile sale în 
domeniul politicii externe.

Or. en
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Justificare

Importul de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să devină un element important 
al viitoarei politici externe în domeniul energiei a Uniunii, ca parte a obiectivelor UE 
referitoare la schimbările climatice. 

Amendamentul 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Un membru al Comisiei Europene 
responsabil cu energia și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
colaborare cu SEAE, acționează în mod 
activ în conformitate cu prezenta decizie, 
o promovează în rândul țărilor terțe și 
înaintează anual Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
referitor la punerea în aplicare a 
prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 33
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta decizie instituie un mecanism 
pentru schimbul de informații între statele 
membre și Comisie cu privire la acordurile 
interguvernamentale.

(1) Prezenta decizie instituie un mecanism 
pentru schimbul de informații între statele 
membre și Comisie cu privire la acordurile 
interguvernamentale în domeniul energiei, 
astfel cum sunt definite la articolul 2.
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Amendamentul 34
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit integral
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă în 
mod explicit, precum și toate modificările 
aduse acestora, în termen de cel mult trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. Comisia trebuie să pună 
la dispoziția tuturor celorlalte state 
membre, în format electronic, toate 
documentele primite. Acordurile 
interguvernamentale existente sau aplicate 
provizoriu care au fost deja comunicate 
Comisiei în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 994/2010 la data intrării în 
vigoare a prezentei decizii, care respectă 
cerințele de la prezentul alineat, se 
consideră a fi comunicate în sensul 
prezentei decizii.

(1) Statele membre transmit Comisiei, în 
termen de cel mult trei luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, toate 
acordurile interguvernamentale încheiate 
între statele membre și țări terțe care au 
intrat în vigoare după 13 iulie 2009, 
inclusiv anexele la acorduri și toate 
modificările aduse acestora, precum și 
alte texte la care se referă în mod explicit,
în măsura în care aceste texte conțin 
elemente care au un impact operațional 
asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie. Statele membre 
pot furniza rezumate ale informațiilor 
transmise. În conformitate cu 
instrucțiunile statului membru în cauză, 
Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate documentele primite. 
Acordurile interguvernamentale existente 
sau aplicate provizoriu care au fost deja 
comunicate Comisiei în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 994/2010 la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, care 
respectă cerințele de la prezentul alineat, se 
consideră a fi comunicate în sensul 
prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 35
Takis Hadjigeorgiou



AM\890027RO.doc 13/19 PE480.541v04-00

RO

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă în 
mod explicit, precum și toate modificările 
aduse acestora, în termen de cel mult trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. Comisia trebuie să pună 
la dispoziția tuturor celorlalte state 
membre, în format electronic, toate 
documentele primite. Acordurile 
interguvernamentale existente sau aplicate 
provizoriu care au fost deja comunicate 
Comisiei în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 994/2010 la data intrării în 
vigoare a prezentei decizii, care respectă 
cerințele de la prezentul alineat, se 
consideră a fi comunicate în sensul 
prezentei decizii.

(1) Statele membre ar putea transmite
integral Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă în 
mod explicit, precum și toate modificările 
aduse acestora, într-un termen rezonabil. 
Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate documentele primite. 
Acordurile interguvernamentale existente 
sau aplicate provizoriu care au fost deja 
comunicate Comisiei în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 994/2010 la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, care 
respectă cerințele de la prezentul alineat, se 
consideră a fi comunicate în sensul 
prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 36
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru 
intenționează să deschidă negocieri cu o 
țară terță în vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în scris cu privire la intențiile sale
cât mai curând posibil înainte de 
deschiderea preconizată a negocierilor. 

(2) În momentul în care au început
negocieri cu o țară terță în vederea 
modificării unui acord interguvernamental 
existent sau pentru a încheia un nou acord 
interguvernamental, statul membru 
respectiv informează Comisia în scris cu 
privire la obiectivele negocierilor, 
dispozițiile care urmează a fi abordate în 
cadrul negocierilor și alte informații 
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Informațiile furnizate Comisiei trebuie să 
cuprindă documentele relevante, o 
identificare a dispozițiilor care urmează a 
fi abordate în cadrul negocierilor,
obiectivele negocierilor și alte informații 
relevante. În cazul modificării unui acord 
existent, dispozițiile care urmează să fie 
renegociate trebuie să fie menționate în 
informațiile furnizate Comisiei. Comisia 
pune la dispoziția statelor membre 
informațiile primite, în format electronic.
Statul membru în cauză trebuie să 
informeze periodic Comisia cu privire la 
derularea negocierilor. La cererea Comisiei 
sau a statului membru în cauză, Comisia 
poate participa la negocieri în calitate de 
observator.

relevante. În cazul modificării unui acord 
existent, dispozițiile care urmează să fie 
renegociate trebuie să fie menționate în 
informațiile furnizate Comisiei. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. La cererea statului membru în 
cauză, Comisia poate participa la negocieri 
în calitate de observator.

Or. en

Amendamentul 37
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru
intenționează să deschidă negocieri cu o 
țară terță în vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în scris cu privire la intențiile sale 
cât mai curând posibil înainte de 
deschiderea preconizată a negocierilor. 
Informațiile furnizate Comisiei trebuie să 
cuprindă documentele relevante, o 
identificare a dispozițiilor care urmează a fi 
abordate în cadrul negocierilor, obiectivele 
negocierilor și alte informații relevante. În 
cazul modificării unui acord existent, 
dispozițiile care urmează să fie renegociate 
trebuie să fie menționate în informațiile 
furnizate Comisiei. Comisia pune la 

(2) În cazul în care un stat membru
deschide negocieri cu o țară terță în 
vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în scris. Informațiile furnizate 
Comisiei trebuie să cuprindă documentele 
relevante, o identificare a dispozițiilor care 
urmează a fi abordate în cadrul 
negocierilor, obiectivele negocierilor și alte 
informații relevante. În cazul modificării 
unui acord existent, dispozițiile care 
urmează să fie renegociate trebuie să fie 
menționate în informațiile furnizate 
Comisiei. Comisia pune la dispoziția 
statelor membre informațiile primite, în 
format electronic. Statul membru în cauză 
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dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. La cererea Comisiei sau a 
statului membru în cauză, Comisia poate 
participa la negocieri în calitate de 
observator.

trebuie să informeze periodic Comisia cu 
privire la derularea negocierilor. La cererea 
Comisiei sau a statului membru în cauză, 
Comisia poate participa la negocieri în 
calitate de observator.

Or. en

Amendamentul 38
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La ratificarea unui acord 
interguvernamental sau a unei modificări a 
unui acord interguvernamental, statul 
membru în cauză trebuie să transmită 
Comisiei acordul sau modificarea 
acordului, inclusiv anexele la acord și alte 
texte la care aceste acorduri sau modificări 
se referă explicit. Comisia pune 
documentele primite la dispoziția tuturor 
celorlalte state membre în format 
electronic, cu excepția părților 
confidențiale identificate în conformitate 
cu articolul 7.

(3) La ratificarea unui acord 
interguvernamental sau a unei modificări a 
unui acord interguvernamental, statul 
membru în cauză trebuie să transmită 
Comisiei acordul sau modificarea 
acordului, inclusiv anexele la acord și alte 
texte la care aceste acorduri sau modificări 
se referă explicit, în măsura în care aceste 
texte conțin elemente care au un impact 
operațional asupra funcționării pieței 
interne a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie. Statele membre 
pot furniza rezumate ale informațiilor 
transmise. În conformitate cu 
instrucțiunile statului membru în cauză, 
Comisia pune documentele primite la 
dispoziția tuturor celorlalte state membre în 
format electronic, cu excepția părților 
confidențiale identificate în conformitate 
cu articolul 7.

Or. en

Amendamentul 39
Ivo Belet
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Propunere de decizie
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate să evalueze compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului, fie din 
proprie inițiativă în termen de maximum 
patru săptămâni după ce a fost informată 
cu privire la închiderea negocierilor, fie la 
solicitarea statului membru care a 
negociat acordul interguvernamental. În 
cazul în care Comisia sau statul membru în 
cauză solicită o astfel de evaluare ex-ante a 
compatibilității cu legislația Uniunii a 
acordului interguvernamental negociat, 
proiectul de acord interguvernamental 
negociat și încă nesemnat trebuie înaintat 
Comisiei spre examinare. Statul membru în 
cauză trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului o perioadă de patru luni de la 
data transmiterii proiectului de acord 
interguvernamental. În acord cu statul 
membru în cauză, perioada de examinare 
poate fi prelungită. Atunci când se solicită 
controlul compatibilității, în lipsa unui 
aviz al Comisiei în termenul de examinare, 
se consideră că Comisia nu a ridicat 
obiecții.

Comisia poate să informeze statul membru 
în cauză cu privire la avizul său referitor 
la compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii în termen de maximum 
patru săptămâni de la notificarea în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2). 
În cazul în care statul membru în cauză 
solicită o astfel de evaluare ex-ante a 
compatibilității cu legislația Uniunii a 
acordului interguvernamental negociat, 
proiectul de acord interguvernamental 
negociat și încă nesemnat trebuie înaintat 
Comisiei spre examinare. Statul membru în 
cauză trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului o perioadă de două luni de la 
data transmiterii proiectului de acord 
interguvernamental. În acord cu statul 
membru în cauză, perioada de examinare 
poate fi prelungită cu două luni. În lipsa 
unei evaluări a Comisiei în termenul de 
examinare, se consideră că Comisia nu a 
ridicat obiecții.

Or. en

Amendamentul 40
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate să evalueze compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului, fie din 
proprie inițiativă în termen de maximum 
patru săptămâni după ce a fost informată 

Comisia poate să evalueze compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului, la 
solicitarea statului membru care a negociat 
acordul interguvernamental. În cazul în 
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cu privire la închiderea negocierilor, fie la 
solicitarea statului membru care a negociat 
acordul interguvernamental. În cazul în 
care Comisia sau statul membru în cauză 
solicită o astfel de evaluare ex-ante a 
compatibilității cu legislația Uniunii a 
acordului interguvernamental negociat, 
proiectul de acord interguvernamental 
negociat și încă nesemnat trebuie înaintat 
Comisiei spre examinare. Statul membru 
în cauză trebuie să se abțină de la 
semnarea acordului o perioadă de patru 
luni de la data transmiterii proiectului de 
acord interguvernamental.  În acord cu 
statul membru în cauză, perioada de 
examinare poate fi prelungită. Atunci când 
se solicită controlul compatibilității, în 
lipsa unui aviz al Comisiei în termenul de 
examinare, se consideră că Comisia nu a 
ridicat obiecții.

care statul membru în cauză solicită o 
astfel de evaluare ex-ante a compatibilității 
cu legislația Uniunii a acordului 
interguvernamental negociat, proiectul de 
acord interguvernamental negociat și încă 
nesemnat trebuie înaintat Comisiei spre 
examinare.  În acord cu statul membru în 
cauză, perioada de examinare poate fi 
prelungită. Atunci când se solicită 
controlul compatibilității, în lipsa unui aviz 
al Comisiei în termenul de examinare, se 
consideră că Comisia nu a ridicat obiecții.

Or. en

Amendamentul 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Propunere de decizie
Articolul 6 - alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza evoluțiile în ceea ce privește 
acordurile interguvernamentale;

(a) analiza evoluțiile în ceea ce privește 
acordurile interguvernamentale și de a 
asigura consecvența și coerența în cadrul 
relațiilor externe ale UE în domeniul 
energiei cu principalele țări producătoare, 
de tranzit și consumatoare;

Or. en

Amendamentul 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Propunere de decizie
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Articolul 6 - alineatul 1 - litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identifica problemele comune legate de 
acordurile interguvernamentale și de a 
stabili măsurile adecvate de soluționare a 
acestor probleme;

(b) identifica problemele comune legate de 
acordurile interguvernamentale și de a 
stabili măsurile adecvate de soluționare a 
acestor probleme, precum și de a propune 
soluții posibile pentru statele membre;

Or. en

Amendamentul 43
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 6 - alineatul 1 - litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pe baza celor mai bune practici, de a 
elabora clauzele standard a căror utilizare 
ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii.

(c) pe baza celor mai bune practici, de a 
elabora modele cu caracter neobligatoriu
a căror utilizare ar garanta deplina 
conformitate a viitoarelor acorduri 
interguvernamentale cu legislația în 
materie de energie a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 44
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se furnizează informații Comisiei în 
conformitate cu articolul 3, statul membru 
poate indica dacă vreo parte a 
informațiilor, în special a informațiilor 
comerciale, trebuie considerată 
confidențială și dacă informațiile furnizate 
pot fi comunicate altor state membre. 
Comisia respectă aceste indicații. 

Dacă se furnizează informații Comisiei în 
conformitate cu articolul 3, statul membru 
poate indica dacă vreo parte a 
informațiilor, în special a informațiilor 
comerciale, trebuie considerată 
confidențială și dacă informațiile furnizate 
pot fi comunicate Comisiei sau altor state 
membre. Comisia respectă aceste indicații.
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Solicitările de tratament confidențial nu 
limitează accesul Comisiei la informațiile 
confidențiale.

Or. en


