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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind modificarea Deciziei 
2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la 
Comunitatea Europeană
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0061),

– având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0054/2012),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei;

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 intenționează să modifice în mod 
substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.
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În conformitate cu articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Consiliul European poate să adopte, la inițiativa statului membru în cauză,  
în unanimitate și după consultarea Comisiei, o decizie de modificare a statutului în raport cu 
Uniunea al unei țări sau teritoriu danez, francez sau olandez prevăzut la alineatele (1) și (2). 

Printr-o scrisoare datată 30 iunie 2010, Republica Franceză a solicitat Consiliului European să 
adopte o decizie de acest tip cu privire la insula Saint-Barthélemy pentru a modifica statutul 
acesteia, de la cel de regiune ultra-periferică, la cel al unei țări și teritoriu de peste mări 
asociat Uniunii Europene.  

La 29 octombrie 2010, Consiliul European a adoptat Decizia 2010/718/UE de modificare a 
statutului colectivității franceze din Saint-Barthélemy de la 1 ianuarie 2012.

Pentru a pune în aplicare această decizie a Consiliului European, în conformitate cu articolul 
203 din TFUE, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, Consiliul trebuie, prin urmare, să modifice decizia sa referitoare la 
asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană. 

În consecință, se propune modificarea anexei IA la decizia Consiliului 2001/822/CE prin 
inserarea unei noi liniuțe, în scopul includerii Saint-Barthélemy pe lista țărilor și teritoriilor de 
peste mări.  

Raportorul consideră că această modificare a statutului corespunde nevoilor și specificității 
teritoriului Saint-Barthélemy, fără ca prin aceasta să se aducă atingere intereselor Uniunii și 
propune, prin urmare, aprobarea propunerii Comisiei. 

Saint-Barthélemy devine, astfel, a 26-a țară și teritoriu de peste mări asociat Uniunii 
Europene.  Prin aprobarea statutului de țară și teritoriu de peste mări, Saint-Barthélemy se 
înscrie într-un nou parteneriat reciproc și durabil cu Uniunea Europeană, care corespunde 
particularităților sale, fără ca prin aceasta să se pună în cauză apartenența sa la familia 
europeană. Într-adevăr, Saint-Barthélemy păstrează euro ca monedă, iar cetățenii săi continuă 
să fie cetățeni europeni. Prin aceasta, se mențin legăturile sale cu Uniunea Europeană. 

Această modificare a statutului va permite colectivității din Saint-Barthélemy să-și întărească 
legăturile cu actorii regionali, în special cu țările și teritoriile de peste mări, țările ACP și 
regiunile ultra-periferice din Caraibi, contribuind astfel la o mai bună diseminare a modelului 
și valorilor europene.


