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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cooperarea pentru dezvoltare face obiectul unui număr semnificativ de acte ale Uniunii 
Europene (decizii de finanţare) adoptate în conformitate cu decizia privind comitologia. 
Rapoartele anuale ale Secretariatului General al Comisiei Europene arată că, în ultimii trei ani 
(2006-2008), 795 de măsuri de punere în aplicare au fost adoptate de Comisia Europeană în 
acest domeniu. 

În aproape toate cazurile, aceste măsuri sunt adoptate conform „procedurii de gestionare” 
stabilite la articolul 4 din Decizia CE/1999/468 (comitologie). 

Potrivit Comisiei DEVE, această procedură nu este satisfăcătoare; prin urmare, în tratatul 
anterior, au fost deja propuse modificări în vederea introducerii procedurii de reglementare cu 
control pentru deciziile privind instrumentele destinate relaţiilor externe.

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, actualele dispoziţii privind procedura 
de comitologie vor trebui înlocuite cu acte delegate şi acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolele 290 şi 291 din TFUE. 

Negocieri anevoioase cu Comisia şi colegislatorul sunt în plină desfăşurare, cu obiectivul 
declarat al Comisiei DEVE de a aplica dispoziţiile din Tratat privind actele delegate (articolul 
290) instrumentelor financiare destinate relaţiilor externe.

Comisia pentru dezvoltare nu poate aşadar accepta o transformare automată a actualei 
„proceduri de gestionare” în procedură „de examinare”.

Este deosebit de important de reamintit că procedura legislativă ordinară se aplică politicii de 
cooperare pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă că Parlamentul European şi Consiliul se află pe 
poziţie de egalitate în calitatea lor de colegislatori. Parlamentul European ar trebui astfel să-şi 
exercite toate competenţele de control aferente în cazul actelor delegate şi a celor de punere în 
aplicare. Ar trebui îndeosebi să-şi păstreze drepturile existente (dreptul de control, de control 
democratic, de acces la informaţii), precum şi posibilitatea de consolida aceste drepturi în 
urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

O măsură posibilă pentru a asigura că Parlamentul European este tratat pe poziţie de egalitate 
este aceea de a asigura accesul la reuniunile „comitetelor de reprezentanţi ai statelor membre” 
pentru reprezentanţii Parlamentului European.

În final, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a formula 
obiecţiuni cu privire la un proiect de măsuri de punere în aplicare care ar veni în contradicţie 
cu un act al Uniunii.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să 
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includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de 
către Comisie

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind exercitarea
competențelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene

Justificare

Propunerea de regulament se va referi nu doar la control, ci la întregul mecanism de 
funcţionare a competenţelor de executare în conformitate cu articolul 291 din TFUE. De 
asemenea, PE, în calitate de colegislator, ar trebui să aibă o poziţie de egalitate cu Consiliul.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conform Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European și Consiliul trebuie 
să instituie normele și principiile generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării
competențelor de executare de către 
Comisie;

(3) Conform Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European și Consiliul trebuie 
să instituie normele și principiile generale 
privind exercitarea competențelor de 
executare de către Comisie;

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 1.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile aferente unui astfel de control 
sunt clare, eficace și proporționale cu 
natura actelor de punere în aplicare și că 
reflectă cerințele instituționale ale
tratatului, precum și experiența câștigată și 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile de control sunt clare, eficace și 
proporționale cu natura actelor de punere 
în aplicare și că reflectă cerințele 
instituționale ale tratatului, poziția de 
egalitate a Parlamentului European și a 
Consiliului în legătură cu toate actele 
adoptate în cadrul procedurii legislative 
ordinare, precum și experiența câștigată și 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite criterii care să fie 
utilizate pentru a stabili procedura care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare. Pentru a se asigura o 
mai mare consecvenţă şi pentru a se 
asigura faptul că cerinţele procedurale 
sunt proporţionale cu natura actelor de 
punere în aplicare care trebuie adoptate, 
criteriile respective ar trebui să fie 
obligatorii.

(8) Fără a aduce atingere procedurii care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare și care este stabilită în 
actul de bază, procedura de examinare ar 
trebui aplicată în principiu pentru 
adoptarea măsurilor generale de punere 
în aplicare, în cazul în care sunt necesare 
condiții unitare.

Justificare

Decizia privind utilizarea procedurii de consultare, care conferă mai multă putere Comisiei, 
sau a procedurii de examinare, care conferă mai multă putere statelor membre, ar trebui să 
fie luată de colegislatorul actului de bază.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice exclusiv măsurilor al căror 
domeniu de aplicare este general, menite 
să pună în aplicare acte de bază și 
măsurilor specifice cu un impact care 
poate fi important. Procedura respectivă 
ar trebui să prevadă exercitarea în așa 
măsură a controlului de către statele 
membre încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte și să aplice 
măsuri pentru o perioadă limitată de timp, 
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să poată revizui proiectul de măsuri 
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ţinând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

(9) Procedura de examinare ar trebui să 
prevadă exercitarea în aşa măsură a 
controlului, încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepţionale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte şi să aplice 
măsuri pentru o perioadă limitată de timp, 
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să poată revizui proiectul de măsuri 
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ţinând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

Justificare

Decizia privind utilizarea procedurii de consultare, care conferă mai multă putere Comisiei, 
sau a procedurii de examinare, care conferă mai multă putere statelor membre, ar trebui să 
fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Procedura de consultare ar trebui să 
se aplice în toate celelalte cazuri şi atunci 
când este considerată cea mai adecvată.

eliminat
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele și 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
prevede că adoptarea de către Comisie a 
unor acte de punere în aplicare obligatorii 
trebuie să facă obiectul unui control din 
partea statelor membre. 

Prezentul regulament instituie normele și 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
prevede că trebuie să existe condiții 
unitare de punere în aplicare și că
adoptarea de către Comisie a unor acte de 
punere în aplicare trebuie să facă obiectul 
unui control din partea statelor membre.

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedura de examinare poate fi
aplicată numai pentru adoptarea de:

(2) Procedura de examinare trebuie, în 
principiu, aplicată pentru adoptarea 
măsurilor generale de punere în aplicare, 
în cazul în care sunt necesare condiții 
unitare.

(a) Măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare; 
(b) Alte măsuri de punere în aplicare, 
referitoare la:
i) politica agricolă comună şi politica 
comună în domeniul pescuitului;
ii) mediu, securitate şi siguranţă sau 
protecţia sănătăţii sau siguranţei 
persoanelor, animalelor sau plantelor;
iii) politica comercială comună.
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Justificare

Decizia privind utilizarea procedurii de consultare, care conferă mai multă putere Comisiei, 
sau a procedurii de examinare, care conferă mai multă putere statelor membre, ar trebui să 
fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare şi pentru măsurile de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(2) - atunci când se consideră adecvat, se 
aplică procedura de consultare.

eliminat

Justificare

Decizia privind utilizarea procedurii de consultare, care conferă mai multă putere Comisiei, 
sau a procedurii de examinare, care conferă mai multă putere statelor membre, ar trebui să 
fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiecţiuni la proiectul de măsuri de 

punere în aplicare
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul formulează obiecţiuni cu 
privire la proiectul de măsuri de punere în 
aplicare, a cărui adoptare este preconizată 
şi care a fost prezentat unui comitet în 
temeiul unui act de bază adoptat conform 
articolului 294 din TFUE, motivând că 
măsurile respective ar veni în contradicţie 
cu actul de bază, Comisia reexaminează 
proiectul de măsuri.
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Comisia poate retrage proiectul de măsuri 
de punere în aplicare în cazul căruia 
Parlamentul European sau Consiliul a 
exprimat o obiecţiune sau poate propune 
un nou proiect de măsuri care să ia în 
considerare observaţiile Parlamentului 
European şi ale Consiliului.

Justificare

Dreptul de control al Parlamentului ar trebui păstrat.  Articolul 8 din Decizia 99/468 ar 
trebui astfel inclus în regulament.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) poziţiile, precum şi argumentele care 
vin în sprijinul respectivelor poziţii, ale 
reprezentanţilor statelor membre,

Justificare

Parlamentul European (ale cărui şedinţe şi reuniuni ale comisiilor au caracter public) 
trebuie să aibă acces la poziţiile reprezentanţilor statelor membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European, Consiliul și 
statele membre au acces egal la 
informațiile menționate la alineatul (1). În 
acest scop, Parlamentul European şi 
Consiliul primesc, în acelaşi timp cu 
membrii comitetelor şi în aceleaşi condiţii, 
toate informaţiile menţionate la alineatul 
(1).
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Justificare

Amendamentul clarifică modalităţile de transmitere a informaţiilor, prin preluarea 
dispoziţiilor relevante din Acordul interinstituţional din 3 iunie 2008.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reprezentanţii Parlamentului 
European au acces la reuniunile 
comitetelor în calitate de observatori.

Justificare

Observatorii din partea Parlamentului European (ale cărui şedinţe şi reuniuni ale comisiilor 
au caracter public) trebuie să aibă acces la reuniunile comitetelor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9
Abrogarea Deciziei 1999/468/CE 

eliminat

Decizia 1999/468/CE se abrogă. 
Efectele articolului 5a din decizia 
abrogată se menţin în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la 
articolul menţionat anterior.

Justificare

Până la adoptarea deciziei privind aplicarea articolului 290 (acte delegate) instrumentelor 
financiare destinate relaţiilor externe,decizia privind comitologia, are în continuare o 
aplicare restrânsă în domeniu.



AD\818840RO.doc 11/15 PE441.193v02-00

RO

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când actele de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament prevăd 
exercitarea competenţelor de executare de 
către Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele 
reguli:

eliminat

(a) trimiterile la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE se înţeleg ca trimiteri la 
articolul 4 din prezentul regulament;
(b) trimiterile la articolele 4 şi 5 din 
Decizia 1999/468/CE se înţeleg ca 
trimiteri la articolul 5 din prezentul 
regulament;
(c) trimiterile la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE se înţeleg ca trimiteri la 
articolul 6 din prezentul regulament;
(d) trimiterile la articolele 7 şi 8 din 
Decizia 1999/468/CE se înţeleg ca 
trimiteri la articolul 8 din prezentul 
regulament;
(2) Articolele 3 şi 7 din prezentul 
regulament se aplică tuturor comitetelor 
existente.

Justificare

O aliniere efectuată în mod automat, astfel cum sugerează Comisia, ar submina prerogativele 
Parlamentului European. Aceasta ar putea fi acordată după ce s-a ajuns la un acord privind 
aplicarea articolului 290 (acte delegate) instrumentelor destinate relaţiilor externe.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Adaptarea actelor în vigoare

Comisia se angajează să examineze 
legislaţia Uniunii în vigoare şi să prezinte, 
până la 31 decembrie 2010, propunerile 
legislative necesare privind alinierea 
acesteia la dispoziţiile Tratatului de la 
Lisabona, în special la cele de la articolele 
290 şi 291 din TFUE. 

Justificare

O aliniere efectuată în mod automat, astfel cum sugerează Comisia, ar submina prerogativele 
Parlamentului European. Aceasta ar putea fi acordată după ce s-a ajuns la un acord privind 
aplicarea articolului 290 (acte delegate) instrumentelor destinate relaţiilor externe.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b
Limitarea alinierii

Articolul 10 din prezentul regulament nu 
se aplică:
Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
instrument de finanţare a cooperării 
pentru dezvoltare1;
Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
dispoziţiilor generale privind instituirea 
unui instrument european de vecinătate şi 
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parteneriat2;
Regulamentului (CE) nr. 1717/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui 
instrument de stabilitate3;
Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 de instituire a unui 
instrument de finanţare pentru 
promovarea democraţiei şi drepturilor 
omului la scară mondială4;
Regulamentului (EURATOM) nr. 
300/2007 al Consiliului din 19 februarie 
2007 de stabilire a unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară5;
Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 din 
21 decembrie 2006 privind stabilirea unui 
instrument financiar pentru cooperarea 
cu ţările industrializate şi celelalte ţări şi 
teritorii cu venituri ridicate6;
Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al 
Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire 
a unui instrument de asistenţă pentru 
preaderare (IPA)7;
Regulamentul (CE) nr. 1337/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 de creare a unui 
mecanism de reacţie rapidă la creşterea 
preţurilor la produsele alimentare în ţările 
în curs de dezvoltare8;
Deciziei 2006/526/CE a Consiliului din 17 
iulie 2006 privind relaţiile între 
Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi 
Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de 
altă parte9;
Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar10.
_____________________
1 JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
2 JO L 310, 9.11.2006, p. 1.
3 JO L 327, 24.11.2006, p. 1.
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4 JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
5 JO L 81, 22.3.2007, p. 1.
6 JO L 405, 30.12.2006, p. 41.
7 JO L 210, 31.7.2006, p. 82.
8 JO L 354, 31.12.2008, p. 62.
9 JO L 208, 29.7.2006, p. 28.
10 JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

Justificare

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 din prezentul regulament se 
aplică de la 1 decembrie 2010.

eliminat

Justificare

Consecinţă a eliminării articolului 10.
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