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Amendamentul 1
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, dar şi, de 
asemenea, investiţiile străine directe; 
subliniază faptul că Parlamentul este în 
prezent pe deplin competent să decidă, 
împreună cu Consiliul, asupra legiferării şi 
aprobării acordurilor comerciale şi de 
investiţii; observă că, de la intrarea în 
vigoare a TFUE, Parlamentul s-a dovedit 
a fi un co-legiuitor angajat şi responsabil 
şi că interacţiunea dintre Parlament şi 
Comisie a fost, în general, destul de 
pozitivă şi se bazează pe o abordare fluidă 
întemeiată pe comunicare şi cooperare.

1. subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, ci şi 
investiţiile străine directe; subliniază faptul 
că Parlamentul este în prezent pe deplin 
competent să decidă, împreună cu 
Consiliul, asupra legiferării şi aprobării 
acordurilor comerciale şi de investiţii; prin 
urmare, insistă asupra faptului că o 
interacţiune strânsă cu Comisia este 
crucială pentru a permite o analiză de 
înaltă calitate, necesară pentru 
îndeplinirea funcţiilor sale legislative;

Or. en

Amendamentul 2
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, dar şi, de 

1. subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, dar şi, de 
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asemenea, investiţiile străine directe; 
subliniază faptul că Parlamentul este în 
prezent pe deplin competent să decidă, 
împreună cu Consiliul, asupra legiferării şi 
aprobării acordurilor comerciale şi de 
investiţii; observă că, de la intrarea în 
vigoare a TFUE, Parlamentul s-a dovedit a 
fi un co-legiuitor angajat şi responsabil şi 
că interacţiunea dintre Parlament şi 
Comisie a fost, în general, destul de
pozitivă şi se bazează pe o abordare fluidă 
întemeiată pe comunicare şi cooperare.

asemenea, investiţiile străine directe; 
subliniază faptul că Parlamentul este în 
prezent pe deplin competent să decidă, 
împreună cu Consiliul, asupra legiferării şi 
aprobării acordurilor comerciale şi de 
investiţii; observă că, de la intrarea în 
vigoare a TFUE, Parlamentul s-a dovedit a 
fi un co-legiuitor angajat şi responsabil şi 
că interacţiunea dintre Parlament şi 
Comisie a fost, în general, pozitivă şi se 
bazează pe o abordare fluidă întemeiată pe 
comunicare şi cooperare.

Or. de

Amendamentul 3

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, dar şi, de 
asemenea, investiţiile străine directe; 
subliniază faptul că Parlamentul este în 
prezent pe deplin competent să decidă, 
împreună cu Consiliul, asupra legiferării şi 
aprobării acordurilor comerciale şi de 
investiţii; observă că, de la intrarea în 
vigoare a TFUE, Parlamentul s-a dovedit a 
fi un co-legiuitor angajat şi responsabil şi 
că interacţiunea dintre Parlament şi 
Comisie a fost, în general, destul de 
pozitivă şi se bazează pe o abordare fluidă 
întemeiată pe comunicare şi cooperare.

1. subliniază faptul că Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a 
extins domeniul de aplicare al 
competenţelor exclusive ale Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune 
(PCC), care cuprinde în prezent nu numai 
toate aspectele legate de comerţ, ci şi 
investiţiile străine directe; subliniază faptul 
că Parlamentul este în prezent pe deplin 
competent să decidă, împreună cu 
Consiliul, asupra legiferării şi aprobării 
acordurilor comerciale şi de investiţii;

observă că, de la intrarea în vigoare a 
TFUE, Parlamentul s-a dovedit a fi un 
colegiuitor angajat şi responsabil şi că 
interacţiunea dintre Parlament şi Comisie a 
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fost, în general, destul de pozitivă şi se 
bazează pe o abordare fluidă întemeiată pe 
comunicare şi cooperare;

Or. en

Amendamentul 4
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a 
capacităţilor efective, incluzând alocarea 
de personal şi de resurse financiare 
necesare pentru a atinge obiectivele 
politice în domeniul comerţului şi
investiţiilor, asigurând, totodată, 
securitatea juridică, coerenţa acţiunii 
externe a UE şi respectarea principiilor şi 
obiectivelor înscrise în tratate; în acest 
context, acordă o mare importanţă 
includerii unor clauze privind drepturile 
omului în acordurile internaţionale şi a 
unor capitole privind dezvoltarea 
sustenabilă în acordurile comerciale şi de 
investiţii şi îşi exprimă satisfacţia pentru 
rolul-cheie al Parlamentului în ceea ce 
priveşte adoptarea foilor de parcurs 
însoţitoare; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a ţine cont de opiniile şi 
rezoluţiile Parlamentului şi de a oferi 
feedback cu privire la modul în care 

2. subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a 
capacităţilor efective, incluzând alocarea 
de personal şi de resurse financiare 
necesare pentru a atinge obiectivele 
politice în domeniul comerţului şi 
investiţiilor, asigurând, totodată, 
securitatea juridică, coerenţa acţiunii 
externe a UE şi respectarea principiilor şi 
obiectivelor înscrise în tratate; în acest 
context, acordă o mare importanţă 
includerii unor clauze privind drepturile 
omului în acordurile internaţionale şi a 
unor capitole privind dezvoltarea 
sustenabilă în acordurile comerciale şi de 
investiţii şi îşi exprimă satisfacţia pentru 
rolul-cheie al Parlamentului în ceea ce 
priveşte adoptarea foilor de parcurs 
însoţitoare;
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acestea au fost cuprinse în acordurile şi 
legislaţia internaţionale; regretă faptul că 
instrumentele pentru dezvoltarea noii 
politici de investiţii a Uniunii nu sunt încă 
operaţionale.

Or. de

Amendamentul 5
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a 
capacităţilor efective, incluzând alocarea 
de personal şi de resurse financiare 
necesare pentru a atinge obiectivele 
politice în domeniul comerţului şi 
investiţiilor, asigurând, totodată,
securitatea juridică, coerenţa acţiunii 
externe a UE şi respectarea principiilor şi 
obiectivelor înscrise în tratate; în acest 
context, acordă o mare importanţă 
includerii unor clauze privind drepturile 
omului în acordurile internaţionale şi a 
unor capitole privind dezvoltarea 
sustenabilă în acordurile comerciale şi de 
investiţii şi îşi exprimă satisfacţia pentru 
rolul-cheie al Parlamentului în ceea ce 
priveşte adoptarea foilor de parcurs 
însoţitoare; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a ţine cont de opiniile şi 

2. subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza atât punerea în aplicare a 
acordurilor în materie de comerţ şi 
investiţii, cât şi iniţiativele pe termen lung 
în domeniul PCC;
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rezoluţiile Parlamentului şi de a oferi 
feedback cu privire la modul în care 
acestea au fost cuprinse în acordurile şi 
legislaţia internaţionale; regretă faptul că 
instrumentele pentru dezvoltarea noii 
politici de investiţii a Uniunii nu sunt încă 
operaţionale.

2a. subliniază importanţa continuării
procesului de dezvoltare a unor capacităţi
efective, incluzând alocarea de personal şi 
de resurse financiare necesare pentru a 
atinge obiectivele de politică în domeniul 
comerţului şi al investiţiilor, asigurând 
totodată securitatea juridică, coerenţa 
acţiunii externe a UE şi respectarea 
principiilor şi a obiectivelor înscrise în 
tratate;

2b. acordă o mare importanţă includerii 
unor clauze privind drepturile omului în 
acordurile internaţionale şi a unor capitole 
privind dezvoltarea sustenabilă în 
acordurile comerciale şi de investiţii şi îşi 
exprimă satisfacţia pentru rolul-cheie al 
Parlamentului în ceea ce priveşte adoptarea 
foilor de parcurs însoţitoare; reaminteşte 
Comisiei necesitatea de a ţine cont de 
opiniile şi rezoluţiile Parlamentului şi de a 
oferi feedback cu privire la modul în care 
acestea au fost integrate în acordurile şi 
legislaţia internaţionale;

Or. en

Amendamentul 6
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 

2. subliniază necesitatea de a asigura un 
flux continuu de informaţii oportune, 
exacte, cuprinzătoare şi imparţiale care să 
permită efectuarea unei analize de înaltă 
calitate necesară pentru ameliorarea 
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tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a 
capacităţilor efective, incluzând alocarea 
de personal şi de resurse financiare 
necesare pentru a atinge obiectivele 
politice în domeniul comerţului şi 
investiţiilor, asigurând, totodată,
securitatea juridică, coerenţa acţiunii 
externe a UE şi respectarea principiilor şi 
obiectivelor înscrise în tratate; în acest 
context, acordă o mare importanţă 
includerii unor clauze privind drepturile 
omului în acordurile internaţionale şi a 
unor capitole privind dezvoltarea 
sustenabilă în acordurile comerciale şi de 
investiţii şi îşi exprimă satisfacţia pentru 
rolul-cheie al Parlamentului în ceea ce 
priveşte adoptarea foilor de parcurs 
însoţitoare; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a ţine cont de opiniile şi 
rezoluţiile Parlamentului şi de a oferi 
feedback cu privire la modul în care 
acestea au fost cuprinse în acordurile şi 
legislaţia internaţionale; regretă faptul că 
instrumentele pentru dezvoltarea noii 
politici de investiţii a Uniunii nu sunt încă 
operaţionale.

competenţelor şi a asumării obiectivelor 
de către factorii de decizie ai 
Parlamentului şi să ducă la o mai mare 
sinergie interinstituţională în domeniul 
PCC, asigurându-se totodată faptul că 
Parlamentul este informat în mod complet 
şi clar în toate etapele, iar Comisia este 
proactivă şi depune toate eforturile pentru 
a asigura respectivul flux de informaţii; 
subliniază, de asemenea, faptul că este 
important ca Parlamentului să i se 
furnizeze informaţii cu privire la 
asigurarea faptului că nu vor apărea 
situaţii nedorite, care conduc la posibile 
neînţelegeri între instituţii, apreciază în 
această privinţă sesiunile regulate de 
informare tehnică, furnizate de Comisie, 
cu privire la o serie de subiecte;

(a) subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC;

(b) subliniază importanţa continuării 
procesului de dezvoltare a unor capacităţi
efective, incluzând alocarea de personal şi 
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de resurse financiare necesare pentru a 
atinge obiectivele de politică în domeniul 
comerţului şi al investiţiilor, asigurând 
totodată securitatea juridică, eficacitatea 
acţiunii externe a UE şi respectarea 
principiilor şi a obiectivelor înscrise în 
tratate;

(c) acordă o mare importanţă includerii 
unor clauze privind drepturile omului în 
acordurile internaţionale şi a unor capitole 
privind dezvoltarea sustenabilă în 
acordurile comerciale şi de investiţii;
reaminteşte Comisiei necesitatea de a ţine 
cont de opiniile şi rezoluţiile Parlamentului 
şi de a oferi dialog permanent cu privire la 
modul în care acestea au fost integrate în 
acordurile şi legislaţia internaţionale;

Or. en

Amendamentul 7
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a 
capacităţilor efective, incluzând alocarea 
de personal şi de resurse financiare 
necesare pentru a atinge obiectivele 
politice în domeniul comerţului şi 
investiţiilor, asigurând, totodată, 

2. subliniază importanţa cooperării loiale 
şi eficiente a instituţiilor UE, în cadrul 
competenţelor lor respective, atunci când 
analizează legislaţia şi acordurile 
internaţionale, cu scopul de a anticipa 
tendinţele economice şi comerciale, a 
identifica priorităţile şi opţiunile, a stabili 
strategii pe termen mediu şi lung, a stabili 
mandate pentru acorduri internaţionale, a 
analiza/elabora şi adopta legislaţie şi a 
monitoriza iniţiativele pe termen lung în 
domeniul PCC; subliniază importanţa 
continuării procesului de dezvoltare a unor 
capacităţi efective, incluzând alocarea de 
personal şi de resurse financiare necesare 
pentru a defini în mod activ şi a atinge 
obiectivele de politică în domeniul 
comerţului şi al investiţiilor, asigurând 
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securitatea juridică, coerenţa acţiunii 
externe a UE şi respectarea principiilor şi 
obiectivelor înscrise în tratate; în acest 
context, acordă o mare importanţă 
includerii unor clauze privind drepturile 
omului în acordurile internaţionale şi a 
unor capitole privind dezvoltarea 
sustenabilă în acordurile comerciale şi de 
investiţii şi îşi exprimă satisfacţia pentru 
rolul-cheie al Parlamentului în ceea ce 
priveşte adoptarea foilor de parcurs 
însoţitoare; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a ţine cont de opiniile şi 
rezoluţiile Parlamentului şi de a oferi 
feedback cu privire la modul în care 
acestea au fost cuprinse în acordurile şi 
legislaţia internaţionale; regretă faptul că 
instrumentele pentru dezvoltarea noii 
politici de investiţii a Uniunii nu sunt încă 
operaţionale.

totodată securitatea juridică, coerenţa 
acţiunii externe a UE şi respectarea 
principiilor şi a obiectivelor înscrise în 
tratate; în acest context, acordă o mare 
importanţă includerii unor clauze privind 
drepturile omului în acordurile 
internaţionale şi a unor capitole privind 
dezvoltarea sustenabilă în acordurile 
comerciale şi de investiţii şi îşi exprimă 
satisfacţia pentru rolul-cheie al 
Parlamentului în ceea ce priveşte adoptarea 
foilor de parcurs însoţitoare; reaminteşte 
Comisiei necesitatea de a ţine cont de 
opiniile şi rezoluţiile Parlamentului şi de a 
oferi feedback cu privire la modul în care 
acestea au fost integrate în acordurile şi 
legislaţia internaţionale; regretă faptul că 
instrumentele pentru dezvoltarea noii 
politici de investiţii a Uniunii nu sunt încă 
operaţionale;

Or. en

Amendamentul 8
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. Reiterează necesitatea ca instituţiile să 
colaboreze în implementarea tratatelor, a 
legislaţiei secundare şi a acordului-cadru 
(AC)1; subliniază necesitatea de a asigura 
un flux continuu de informaţii în timp 
util, exacte , cuprinzătoare şi imparţiale 
care să permită efectuarea unei analize de 
înaltă calitate, necesară pentru 
ameliorarea competenţelor şi a asumării 
obiectivelor de către factorii de decizie ai 
Parlamentului şi să ducă la o mai mare 
sinergie interinstituţională în domeniul 
PCC; reafirmă necesitatea ca Comisia să 
funcţioneze într-un mod independent şi 
transparent pe parcursul întregii activităţi 
de pregătire, adoptare şi implementare a 

3. reiterează necesitatea ca instituţiile să 
colaboreze în punerea în aplicare a
tratatelor, a legislaţiei secundare şi a 
acordului-cadru1 (AC) şi necesitatea ca 
Comisia să lucreze într-un mod 
independent şi transparent pe parcursul 
întregii activităţi de pregătire, adoptare şi 
implementare a legislaţiei în domeniul 
PCC, considerând că rolul acesteia este un 
element-cheie pe tot parcursul procesului;
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legislaţiei în domeniul PCC şi consideră că 
rolul său este un element-cheie pe tot 
parcursul procesului.
__________________ __________________
1 JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 1 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

Or. en

Amendamentul 9
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. Invită Comisia să reflecteze în mod 
constructiv, împreună cu Parlamentul, cu 
privire la AC existente şi la 
implementarea lor, acordând o atenţie 
deosebită negocierii, adoptării şi 
implementării acordurilor internaţionale; 
consideră că este esenţial să se asigure că 
Parlamentul este informat pe deplin şi cu 
acurateţe în toate etapele şi că Comisia ar 
trebui să fi proactivă şi să facă tot 
posibilul pentru a garanta acest flux de 
informaţii; regretă faptul că, cu o serie de 
ocazii, informaţii relevante au ajuns la 
Parlament prin canale alternative, mai 
degrabă decât direct din partea Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. Invită Comisia să reflecteze în mod 
constructiv, împreună cu Parlamentul, cu 

4. invită Comisia să reflecteze în mod 
constructiv, împreună cu Parlamentul, cu 
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privire la AC existente şi la implementarea
lor, acordând o atenţie deosebită negocierii, 
adoptării şi implementării acordurilor 
internaţionale; consideră că este esenţial 
să se asigure că Parlamentul este 
informat pe deplin şi cu acurateţe în toate 
etapele şi că Comisia ar trebui să fi 
proactivă şi să facă tot posibilul pentru a 
garanta acest flux de informaţii; regretă 
faptul că, cu o serie de ocazii, informaţii 
relevante au ajuns la Parlament prin 
canale alternative, mai degrabă decât 
direct din partea Comisiei.

privire la AC existente şi la punerea lor în 
aplicare, acordând o atenţie deosebită 
negocierii, adoptării şi implementării 
acordurilor internaţionale;

Or. en

Amendamentul 11
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. Invită Comisia să reflecteze în mod 
constructiv, împreună cu Parlamentul, cu 
privire la AC existente şi la implementarea
lor, acordând o atenţie deosebită negocierii, 
adoptării şi implementării acordurilor 
internaţionale; consideră că este esenţial să 
se asigure că Parlamentul este informat pe 
deplin şi cu acurateţe în toate etapele şi că 
Comisia ar trebui să fi proactivă şi să facă 
tot posibilul pentru a garanta acest flux de 
informaţii; regretă faptul că, cu o serie de 
ocazii, informaţii relevante au ajuns la 
Parlament prin canale alternative, mai 
degrabă decât direct din partea Comisiei.

4. invită Comisia să reflecteze în mod 
constructiv, împreună cu Parlamentul, cu 
privire la AC existente şi la punerea lor în 
aplicare, acordând o atenţie deosebită 
negocierii, adoptării şi implementării 
acordurilor internaţionale; consideră că 
este esenţial să se asigure că Parlamentul 
este informat pe deplin şi cu acurateţe în 
toate etapele, incluzând accesul la textele 
aflate în curs de negociere, şi că Comisia 
ar trebui să fie proactivă şi să facă tot 
posibilul pentru a garanta acest flux de 
informaţii; regretă faptul că, de mai multe 
ori, informaţiile relevante au ajuns la 
Parlament prin canale alternative, şi nu în
mod direct din partea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 12
Robert Sturdy
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. Îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege că actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 
actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată, 
fiind constrâns de timp sau în bloc ar 
putea submina controlul efectuat de către 
Parlament; pe de altă parte, salută 
participarea Parlamentului la reuniunile 
experţilor, prevăzută în AC; insistă ca 
utilizarea actelor de punere în aplicare să 
fie limitată la cazurile în care acestea sunt 
justificate din punct de vedere juridic şi nu 
sunt utilizate ca o alternativă la actele 
delegate; regretă întârzierile prelungite în 
adaptarea legislaţiei comerciale la noul 
regim de acte delegate/de punere în 
aplicare.

5. îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege ca actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 
actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată sau
în termene limitate ar putea submina 
controlul efectuat de către Parlament; pe de 
altă parte, salută participarea Parlamentului
la reuniunile experţilor, prevăzută în AC 
pentru a asigura faptul că toate 
propunerile de acte legislative adoptate de 
Comisie iau o formă corespunzătoare, 
pentru a se evita posibilele obiecţii tehnice 
din partea legiuitorului; insistă ca 
utilizarea actelor de punere în aplicare să 
fie limitată la cazurile în care acestea sunt 
justificate din punct de vedere juridic şi ca 
acestea să nu fie utilizate ca alternativă la 
actele delegate; regretă întârzierile 
prelungite în adaptarea legislaţiei 
comerciale la noul regim de acte 
delegate/de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 13
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. Îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege ca actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 
actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată, 
fiind constrâns de timp sau în bloc ar putea 
submina controlul efectuat de către 
Parlament; pe de altă parte, salută 
participarea Parlamentului la reuniunile 
experţilor, prevăzută în AC; insistă ca 
utilizarea actelor de punere în aplicare să 
fie limitată la cazurile în care acestea sunt 
justificate din punct de vedere juridic şi nu 
sunt utilizate ca o alternativă la actele 
delegate; regretă întârzierile prelungite în 
adaptarea legislaţiei comerciale la noul 
regim de acte delegate/de punere în 
aplicare.

5. îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege ca actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 
actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată, 
fiind constrâns de timp sau ar putea 
submina controlul efectuat de către 
Parlament; pe de altă parte, salută 
participarea Parlamentului la reuniunile 
experţilor, prevăzută în AC; insistă ca 
utilizarea actelor de punere în aplicare să 
fie limitată la cazurile în care acestea sunt 
justificate din punct de vedere juridic şi nu 
sunt utilizate ca o alternativă la actele 
delegate; regretă întârzierile prelungite în 
adaptarea legislaţiei comerciale la noul 
regim de acte delegate/de punere în 
aplicare.

Or. de

Amendamentul 14
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. Îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege că actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 

5. îndeamnă instituţiile să colaboreze 
îndeaproape în ceea ce priveşte actele 
delegate şi actele de punere în aplicare; 
înţelege că actele delegate pot constitui un 
instrument flexibil şi eficient, dar 
subliniază necesitatea respectării pe deplin 
a prerogativelor şi responsabilităţilor 
Parlamentului, inclusiv prin respectarea 
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actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată, 
fiind constrâns de timp sau în bloc ar
putea submina controlul efectuat de către 
Parlament; pe de altă parte, salută 
participarea Parlamentului la reuniunile 
experţilor, prevăzută în AC; insistă ca 
utilizarea actelor de punere în aplicare să 
fie limitată la cazurile în care acestea sunt 
justificate din punct de vedere juridic şi nu 
sunt utilizate ca o alternativă la actele 
delegate; regretă întârzierile prelungite în 
adaptarea legislaţiei comerciale la noul 
regim de acte delegate/de punere în 
aplicare.

actului de bază şi prin furnizarea, în timp 
util, a unor informaţii complete 
Parlamentului pentru a permite controlarea 
adecvată a actelor delegate; în acest 
context, subliniază faptul că adoptarea unor 
acte delegate fără o informare adecvată, în 
termene limitate ar putea submina 
controlul efectuat de către Parlament; pe de 
altă parte, salută participarea Parlamentului 
la reuniunile experţilor, prevăzută în AC; 
insistă ca utilizarea actelor de punere în 
aplicare să fie limitată la cazurile în care 
acestea sunt justificate din punct de vedere 
juridic şi ca acestea să nu fie utilizate ca 
alternativă la actele delegate;

Or. en

Amendamentul 15
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. Avertizează cu privire la riscul eludării
dreptului Parlamentului de a legifera prin 
includerea unor prevederi care ar trebui să 
facă obiectul procedurii legislative ordinare 
în propunerile de acte ale Consiliului, prin 
utilizarea unor simple orientări ale 
Comisiei sau a unor acte de punere în 
aplicare sau acte delegate neaplicabile, sau 
prin nepropunerea actelor legislative 
necesare pentru implementarea PCC sau a 
acordurilor comerciale şi de investiţii 
internaţionale.

6. avertizează cu privire la eludarea 
dreptului Parlamentului de a legifera prin 
includerea unor prevederi care ar trebui să 
facă obiectul procedurii legislative ordinare 
în propunerile de acte ale Consiliului, prin 
utilizarea unor simple orientări ale 
Comisiei sau a unor acte de punere în 
aplicare sau acte delegate neaplicabile, sau 
prin nepropunerea actelor legislative 
necesare pentru implementarea PCC sau a 
acordurilor internaţionale comerciale şi de 
investiţii;

Or. en
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Amendamentul 16
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. În ceea ce priveşte acordurile 
internaţionale, reaminteşte prerogativa 
Parlamentului de a solicita Consiliului să 
nu autorizeze deschiderea negocierilor 
până când Parlamentul nu şi-a declarat 
poziţia sa cu privire la un mandat de 
negociere propus şi consideră că ar trebui 
să se analizeze posibilitatea încheierii unui 
AC cu Consiliul; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a se abţine de la aplicarea 
provizorie a acordurilor comerciale înainte 
ca Parlamentul să-şi fi dat acordul cu 
privire la încheierea acestuia, în scopul 
respectării pe deplin a principiului 
cooperării loiale şi pentru a evita 
insecuritatea juridică pentru operatori; 
consideră că Parlamentul ar trebui să 
adopte măsurile necesare pentru a 
monitoriza în mod regulat implementarea
acordurilor internaţionale şi îndeplinirea 
obligaţiilor înscrise în acestea.

7. în ceea ce priveşte acordurile 
internaţionale, reaminteşte prerogativa 
Parlamentului de a solicita Consiliului să 
nu autorizeze deschiderea negocierilor 
până când Parlamentul nu şi-a declarat 
poziţia cu privire la un mandat de 
negociere propus şi consideră că ar trebui 
să se analizeze posibilitatea încheierii unui 
AC cu Consiliul; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a se abţine de la aplicarea
provizorie a acordurilor comerciale înainte 
ca Parlamentul să-şi fi dat acordul cu 
privire la încheierea acestora, cu excepţia 
cazurilor în care Parlamentul şi-a 
exprimat permisiunea explicită, în scopul 
respectării pe deplin a principiului 
cooperării loiale şi pentru a evita 
insecuritatea juridică; consideră că 
Parlamentul ar putea să adopte măsurile 
necesare pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a acordurilor internaţionale şi 
îndeplinirea obligaţiilor înscrise în acestea.

Or. en

Amendamentul 17
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. În ceea ce priveşte acordurile 
internaţionale, reaminteşte prerogativa 
Parlamentului de a solicita Consiliului să 
nu autorizeze deschiderea negocierilor 
până când Parlamentul nu şi-a declarat 
poziţia sa cu privire la un mandat de 

7. în ceea ce priveşte acordurile 
internaţionale, reaminteşte prerogativa 
Parlamentului de a solicita Consiliului să 
nu autorizeze deschiderea negocierilor 
până când Parlamentul nu şi-a declarat 
poziţia cu privire la un mandat de 
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negociere propus şi consideră că ar trebui 
să se analizeze posibilitatea încheierii unui 
AC cu Consiliul; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a se abţine de la aplicarea 
provizorie a acordurilor comerciale înainte 
ca Parlamentul să-şi fi dat acordul cu 
privire la încheierea acestuia, în scopul 
respectării pe deplin a principiului 
cooperării loiale şi pentru a evita 
insecuritatea juridică pentru operatori; 
consideră că Parlamentul ar trebui să 
adopte măsurile necesare pentru a 
monitoriza în mod regulat implementarea 
acordurilor internaţionale şi îndeplinirea 
obligaţiilor înscrise în acestea.

negociere propus şi consideră că ar trebui 
să se analizeze posibilitatea încheierii unui 
AC cu Consiliul; reaminteşte Comisiei 
necesitatea de a se abţine de la aplicarea 
provizorie a acordurilor comerciale înainte 
ca Parlamentul să-şi fi dat acordul cu 
privire la încheierea acestora, în scopul 
respectării pe deplin a principiului 
cooperării loiale şi pentru a evita 
insecuritatea juridică pentru operatori; 
consideră că este esenţial să se asigure 
faptul că Parlamentul este informat în 
mod complet şi clar în toate etapele 
procesului, respectându-se pe deplin 
confidenţialitatea, după caz.

Or. en

Amendamentul 18
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 7 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) consideră că, dat fiind faptul că este în 
interesul ambelor părţi să facă schimb de 
informaţii şi de bune practici referitoare 
la acordurile combinate şi la controlul 
punerii în aplicare, ar trebui să se 
analizeze în mod serios posibilitatea 
implicării mai strânse a parlamentelor 
naţionale şi a experţilor naţionali în 
activitatea Parlamentului.

Or. en


