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Amendamentul 20
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 194,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
(„Tratatul Euratom”) și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 194,

Or. en

Justificare

Prezenta decizie vizează un mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale încheiate în domeniul energiei, incluzând, prin urmare, comerțul cu 
toate tipurile de energie. Temeiul juridic trebuie să fie adaptat acestui scop.

Amendamentul 21
Niki Tzavela

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 din cel de-al treilea pachet 
legislativ din domeniul energetic. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să evite 
sau să elimine toate incompatibilitățile 
dintre legislația Uniunii și acordurile 
internaționale încheiate între statele 
membre și țări terțe.

Or. en
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Justificare

Scopul prezentei decizii este acela de a asigura un mecanism de schimb de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale încheiate între statele membre și țările terțe, astfel 
încât Comisia să poată fi mai bine informată cu privire la acordurile încheiate de statele 
membre. În conformitate cu domeniul de aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să 
ofere consiliere juridică statelor membre în negocierile cu țările terțe. Aspectele juridice ar 
trebui analizate separat de considerațiile de natură politică și economică care decurg din 
deciziile ad-hoc ale instituțiilor Uniunii.

Amendamentul 22
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Recunoscând rolul central pe care 
cooperarea internațională îl deține în 
domeniul energiei, toate acordurile 
interguvernamentale trebuie să se bazeze 
pe principiul respectului reciproc față de 
țările terțe implicate.

Or. en

Amendamentul 23
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 

(3) Pentru garantarea protecției 
consumatorilor este necesar ca 
procedurile referitoare la energia 
importată în Uniune din țările terțe să fie 
transparente și să ia în considerare 
interesul economic al consumatorilor. O 
piață internă a energiei care nu 
funcționează corespunzător plasează UE 
într-o poziție vulnerabilă în ceea ce 
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de transparență cu privire la acordurile 
dintre statele membre și țările terțe în 
domeniul energiei ar 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.

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 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 de o importanță crucială ca 
statele membre să fie în continuare 
responsabile pentru conținutul 
acordurilor interguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 24
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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.

(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 
adopte măsuri coordonate, într-un spirit de 
solidaritate, pentru a se asigura că aceste 
acorduri sunt conforme cu legislația 
Uniunii și cu obiectivele pe termen lung 
ale Uniunii în materie de energie și de 
climă și asigură efectiv aprovizionarea cu 
energie, evitând în același timp 
acumularea de capacități excedentare și  
garantând astfel eficiența economică, 
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durabilitatea și prețuri de consum corecte.

Or. en

Amendamentul 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 
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.

(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 și ar submina 
orice beneficiu potențial pentru industria 
europeană și pentru consumatori. Un grad 
ridicat de transparență cu privire la 
acordurile dintre statele membre și țările 
terțe în domeniul energiei ar 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.

Or. en

Amendamentul 26
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 
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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 
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.

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 adecvat
de transparență cu privire la acordurile 
dintre statele membre și țările terțe în 
domeniul energiei ar 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.

Or. en

Amendamentul 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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) Acesta ar trebui să vizeze 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. În 
sensul prezentei decizii, acordurile 
încheiate între statele membre și entități 
comerciale de stat din țările terțe ar trebui 
considerate, de asemenea, „acorduri 
interguvernamentale”.

Or. en
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Amendamentul 28
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 
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 ar trebui să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale din 
domeniul importului de energie care sunt
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. Exportul 
de gaz, petrol sau energie electrică nu 
face parte din acest mecanism.

Or. en

Amendamentul 29
Maria Da Graça Carvalho

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 

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații ar trebui să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale care 
exercită 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 
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furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe sau care au 
impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe.

energie electrică prin infrastructuri fixe sau 
care au impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 30
Krišjānis Kariņš

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 ar trebui să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale care 
exercită 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.

Or. en

Amendamentul 31
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale 

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații ar trebui să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale care pot 
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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.

exercita 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.

Or. en

Justificare

În conformitate cu formularea articolului 101 și a articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
expresia „poate avea un impact” este mai potrivită pentru a descrie diferitele consecințe 
actuale și viitoare pentru piața internă sau pentru securitatea aprovizionării cu energie.

Amendamentul 32
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să se asigure că 
interesele consumatorilor europeni sunt 
respectate, insistând asupra 
compatibilității acordurilor 
interguvernamentale din domeniul 
energiei cu dreptul Uniunii, în special cu 
dispozițiile referitoare la piața internă a 
energiei și la accesul terților.

Or. en

Amendamentul 33
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul acordurilor privind 
schimburile comerciale în domeniul 
energetic, încheiate cu țări terțe, care au 
ca principal scop eliminarea barierelor 
din calea comerțului, precum taxele 
vamale și contingentele tarifare, se aplică 
articolul 207 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 34
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordurile interguvernamentale care 
trebuie notificate în toate elementele lor 
către Comisie pe baza altor acte ale 
Uniunii precum [Regulamentul (UE) nr. 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului din … de stabilire a unor 
dispoziții tranzitorii pentru acordurile 
bilaterale de investiții încheiate între state 
membre și țări terțe] trebuie excluse din 
mecanismul de schimb de informații 
instituit prin prezenta decizie.

(5) Acordurile interguvernamentale care 
trebuie notificate în toate elementele lor 
către Comisie pe baza [Regulamentului
(UE) nr. …/… al Parlamentului European 
și al Consiliului din … de stabilire a unor 
dispoziții tranzitorii pentru acordurile 
bilaterale de investiții încheiate între state 
membre și țări terțe] ar trebui excluse din 
mecanismul de schimb de informații 
instituit prin prezenta decizie. Cu toate 
acestea, Comisia ar trebui să efectueze o 
analiză a acordurilor bilaterale de 
investiții încheiate între statele membre și 
țările terțe privind dispozițiile consacrate 
în mod specific energiei, pertinente pentru 
domeniul de aplicare a prezentei decizii, și 
ar trebui să prezinte un raport 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 35
Bendt Bendtsen

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a promova principiul 
reciprocității în dimensiunea externă a 
UE în domeniul energiei, statele membre
ar trebui să fie încurajate să semneze 
contracte doar cu țări terțe care au 
adoptat o legislație în domeniul energetic 
care corespunde regulilor pieței UE, în 
special celor privind separarea 
proprietății din cel de-al treilea pachet 
legislativ din domeniul energetic1.
____________
JO L 211, 14.8.2009.

Or. da

Justificare

Prin integrarea piețelor energetice piețele devin mai eficiente. De aceea, investitorii și 
operatorii de pe piețe ar trebui să beneficieze de oportunități de funcționare în țările terțe 
identice cu cele de care beneficiază țările terțe în UE.

Amendamentul 36
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(7) Prezenta decizie nu ar trebui 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 sau atunci când, în mod 
excepțional, un proiect privind energia cu 
impact asupra pieței interne a energiei 
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din partea Comisiei, pentru evitarea 
posibilelor conflicte cu dreptul Uniunii.

sau asupra securității aprovizionării cu 
energie nu face obiectul unui acord 
interguvernamental. 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 37
Gaston Franco

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. fr

Amendamentul 38
Fiorello Provera

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 

(7) Prezenta decizie nu ar trebui să vizeze 
acordurile dintre entități comerciale.
Operatorii comerciali care negociază 
acorduri comerciale cu operatori din țări 



PE480.533v01-00 14/76 AM\889089RO.doc

RO

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.

terțe pot totuși să solicite îndrumări din 
partea Comisiei, pentru evitarea posibilelor 
conflicte cu dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Acordurile încheiate între operatorii comerciali trebuie să fie excluse din prezenta decizie 
deoarece acestea reprezintă instrumente esențiale pentru concurență și trebuie să rămână 
confidențiale. În plus, normele adoptate recent de UE impun deja întreprinderilor private să 
comunice Comisiei Europene informațiile privind contractele comerciale [Regulamentele 
(UE) nr. 994/2010 și nr. 1227/2011]. În acest stadiu, aplicarea acestor norme decât 
adoptarea unora noi ar trebui să constituie mai degrabă o prioritate pentru instituțiile UE.

Amendamentul 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ar trebui 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 40
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Considerentul 7
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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 ar trebui 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

Justificare

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Amendamentul 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(9) Statele membre ar trebui să aibă 
opțiunea de a informa Comisia cu privire 
la negocierile referitoare la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente.
În cazul în care un stat membru optează 
să informeze Comisia, aceasta ar trebui să 
fie informată periodic cu privire la 
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negocieri în calitate de observator. Statele 
membre pot solicita de asemenea Comisiei 
să le acorde asistență în decursul 
negocierilor lor cu țările terțe.

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 42
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 ar trebui să notifice 
Comisiei intenția de a deschide negocieri 
cu privire la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente 
într-o perioadă de timp rezonabilă.
Comisia ar trebui 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 se pericliteze 
capacitatea statelor membre de a negocia 
conținutul acordurilor.

Or. en

Amendamentul 43
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie deja să notifice 
Comisiei intenția de a deschide negocieri 

(9) Statele membre ar trebui să aibă 
opțiunea de a informa Comisia cu privire 



AM\889089RO.doc 17/76 PE480.533v01-00

RO

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.

la negocierile referitoare la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente.
În cazul în care un stat membru optează 
să informeze Comisia, aceasta ar trebui 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

Justificare

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Amendamentul 44
Giles Chichester

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 ar trebui deja să 
notifice Comisiei intenția de a deschide 
negocieri cu privire la noi acorduri 
interguvernamentale sau modificări la 
acordurile interguvernamentale existente.
Comisia ar trebui să fie informată periodic 
cu privire la negocierile în curs. Statele 
membre pot solicita Comisiei să participe
la negocieri în calitate de observator sau să 
le acorde asistență în negocierile lor cu 
țările terțe.
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Or. en

Amendamentul 45
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 trebui să evalueze 
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii și cu obiectivele pe termen 
lung ale Uniunii în materie de energie și 
climă înainte de semnarea acordului și 
trebuie să emită un aviz cu privire la 
necesitatea renegocierii care rezultă din 
dispozițiile dreptului Uniunii, aviz de care 
statul membru în cauză trebuie să țină 
seama în mod corespunzător. În caz 
contrar, Comisia ar trebui să declanșeze 
procedura de constatare a încălcării 
dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 46
Giles Chichester

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 trebui, la solicitarea 
statului membru care a negociat acordul 
interguvernamental, să evalueze
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii înainte de semnarea 
acordului.

Or. en
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Amendamentul 47
Takis Hadjigeorgiou

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, numai 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 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Toate acordurile în formă finală care 
au fost ratificate și sunt vizate de prezenta 
decizie trebuie transmise Comisiei pentru 
ca toate celelalte state membre să 
beneficieze de informații complete.

(11) Toate acordurile interguvernamentale 
în formă finală care au fost ratificate și sunt 
vizate de prezenta decizie ar trebui
transmise Comisiei pentru ca toate celelalte 
state membre să beneficieze de informații 
complete.

Or. fr

Amendamentul 49
Giles Chichester

Propunere de decizie
Considerentul 12
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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 ar trebui să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate informațiile pertinente.
Comisia ar trebui să respecte cererile 
statelor membre referitoare la tratamentul 
informațiilor (în special al informațiilor 
comerciale) transmise ca fiind 
confidențiale. Solicitările de tratament 
confidențial nu ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 50
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(12) Comisia ar trebui să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic sigur, toate informațiile.
Comisia ar trebui să respecte cererile 
statelor membre referitoare la tratamentul 
informațiilor (în special al informațiilor 
comerciale) transmise ca fiind 
confidențiale. Solicitările de tratament 
confidențial nu ar trebui să limiteze însă 
accesul Comisiei la informațiile 
confidențiale, deoarece Comisia trebuie să 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 51
Krišjānis Kariņš

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 ar trebui să recomande 
clauze standard neobligatorii din punct de 
vedere juridic pentru utilizarea în 
acordurile interguvernamentale dintre 
statele membre și țări terțe. În special, 
clauzele standard ar trebui să vizeze 
compatibilitatea acordului 
interguvernamental cu legislația Uniunii 
în materie de concurență și cu normele 
pieței interne a energiei. Utilizarea 
acestor clauze standard cu caracter 
juridic neobligatoriu este de natură să 
excludă conflictele dintre acordurile 
interguvernamentale și dreptul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 52
Maria Da Graça Carvalho

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 ar 
trebui să recomande clauze standard 
neobligatorii din punct de vedere juridic
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.

Or. en

Amendamentul 53
Bernd Lange

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Dată fiind existența unei piețe 
interne a energiei și a unei strategii 
energetice comune a UE, acordurile 
interguvernamentale au un impact asupra 
politicii comune. Din acest motiv, trebuie 
să se asigure că acordurile 
interguvernamentale sunt în concordanță 
cu noțiunea de politică comună.

Or. de
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Amendamentul 54
Bernd Lange

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Numeroase acorduri privind 
energia se referă parțial la investiții. De 
exemplu, Carta energiei include norme 
privind investițiile. Din acest motiv, 
trebuie să se asigure o coerență între 
acordurile în domeniul energiei și 
acordurile privind investițiile. În special, 
trebuie să se țină seama în acest sens de 
drepturile Parlamentului European și de 
recomandările acestuia în ceea ce privește 
politica viitoare în materie de investiții.

Or. de

Amendamentul 55
Bernd Lange

Propunere de decizie
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Comisia trebuie să își asume un rol 
activ și de încurajare în coordonarea 
acordurilor interguvernamentale pentru a 
garanta îndeplinirea tuturor obiectivelor 
stabilite.

Or. de

Amendamentul 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
Konrad Szymański
în numele Grupului ECR
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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 cu scopul 
de a întreprinde acțiuni externe coerente 
în domeniul energiei, de a asigura 
coerența cu dreptul Uniunii și de a atinge 
nivelul de securitate a aprovizionării 
prevăzut de obiectivele pe termen lung ale 
Uniunii în materie de energie și de climă, 
inclusiv de cele descrise în foile de 
parcurs pentru anul 2050.

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

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 dintre statele membre 
și țări terțe în domeniul energiei.

Or. ro

Amendamentul 58
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1
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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 din domeniul 
energiei.

Or. en

Amendamentul 59
Michael Theurer

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordurile interguvernamentale care se 
află deja în întregime sub incidența altor 
proceduri de notificare specifice 
reglementate de legislația Uniunii, cu 
excepția acordurilor interguvernamentale 
care trebuie transmise Comisiei în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 994/2010, nu 
intră sub incidența prezentei decizii.

(2) Acordurile interguvernamentale care se 
află deja în întregime sub incidența altor 
proceduri de notificare specifice 
reglementate de legislația Uniunii, cu 
excepția acordurilor interguvernamentale 
care trebuie transmise Comisiei în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 994/2010, nu 
intră sub incidența prezentei decizii.

Cu toate acestea, Comisia evaluează 
acordurile bilaterale de investiții încheiate 
între statele membre și țările terțe privind 
dispozițiile consacrate în mod specific 
energiei, pertinente pentru domeniul de 
aplicare a prezentei decizii, și prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot să 
aibă un impact asupra funcționării pieței 
interne a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe în domeniul
energiei. În sensul prezentei decizii, 
acordurile încheiate între statele membre 
și entitățile comerciale de stat din țări 
terțe sunt considerate, de asemenea, 
„acorduri interguvernamentale”;

Or. en

Amendamentul 61
Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot să aibă 
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care au un 
impact asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

Or. en

Amendamentul 62
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
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statele membre și țări terțe, care pot să aibă 
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

statele membre și țări terțe, care au un 
impact asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

Or. en

Amendamentul 63
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot să aibă
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic sau 
memorandumuri de înțelegere încheiate 
între statele membre și țări terțe, care pot să 
aibă un impact asupra funcționării pieței 
interne a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

Or. en

Amendamentul 64
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot să aibă 
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

(1) „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot avea
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

Or. en
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Justificare

În conformitate cu formularea articolului 101 și a articolului 107 alineatul (1) din TFUE, se 
pare că expresia „poate avea un impact” este mai potrivită pentru a descrie diferitele 
consecințe actuale și viitoare pentru piața internă sau pentru securitatea aprovizionării cu 
energie.

Amendamentul 65
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „acorduri comerciale” înseamnă 
acordurile obligatorii din punct de vedere 
juridic, încheiate între entități comerciale 
cu privire la dezvoltarea, exploatarea sau 
funcționarea infrastructurii energetice, a 
bunurilor sau a serviciilor provenite dintr-
o țară terță, care pot să aibă un impact 
asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune.

Or. en

Amendamentul 66
Bendt Bendtsen

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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 

(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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
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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.

la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. În termen de șase luni de la 
prezentarea acordurilor 
interguvernamentale în integralitatea lor, 
Comisia evaluează compatibilitatea 
acestora cu dreptul UE, mai ales cu 
legislația UE în domeniul concurenței și 
cu legislația privind piața internă a 
energiei. În cazul în care Comisia 
consideră că acordul interguvernamental 
prezentat nu este compatibil cu dreptul 
Uniunii, statul membru în cauză ia toate 
măsurile corespunzătoare pentru a 
elimina incompatibilitatea constatată.
Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate documentele primite, dar 
nu divulgă informațiile care sunt 
identificate drept confidențiale de către 
statul membru în cauză.

Or. da

Amendamentul 67
Niki Tzavela

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, 
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 

(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, 
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 încheiate între entități 
comerciale nu fac obiectul acestei 
obligații. În termen de șase luni de la 
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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.

prezentarea textelor complete ale 
acordurilor interguvernamentale în 
integralitatea lor, inclusiv a anexelor la 
acestea și a altor texte la care se referă în 
mod explicit și a modificărilor la acestea, 
Comisia evaluează compatibilitatea 
acordurilor cu dreptul Uniunii, în special 
cu dreptul concurenței al UE și cu 
legislația privind piața internă a energiei.
În cazul în care acordul 
interguvernamental prezentat nu este 
compatibil cu dreptul Uniunii, statul 
membru ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a elimina 
incompatibilitatea constatată. Comisia
pune la dispoziția tuturor celorlalte state 
membre, în format electronic, toate 
documentele primite, dar nu divulgă 
informațiile care sunt indicate drept 
confidențiale de către statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

Nu este necesară prezentarea altor texte care nu au niciun impact asupra pieței interne. 
Acordurile încheiate între entități comerciale reprezintă instrumente esențiale pentru 
concurență și trebuie să rămână confidențiale. În caz contrar, este afectată puterea 
comercială a oricărei societăți.

Amendamentul 68
Marian-Jean Marinescu

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, 
precum și toate modificările aduse 

(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, 
precum și toate modificările aduse 
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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.

acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. În termen de șase luni de la 
prezentarea acordurilor 
interguvernamentale în integralitatea lor, 
inclusiv a anexelor la acestea și a altor 
texte la care se referă în mod explicit și a 
modificărilor la acestea, Comisia 
comunică statelor membre interesate 
observațiile sale cu privire la 
compatibilitatea acordurilor cu dreptul 
Uniunii. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a se conforma 
respectivelor observații cât mai curând 
posibil și cel mai târziu în cursul primului 
proces de modificare sau de renegociere.
Comisia trebuie să pună la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, în format 
electronic, toate documentele primite, cu 
excepția unor părți confidențiale, 
identificate în conformitate cu articolul 7, 
împreună cu nota acesteia privind 
incompatibilitatea cu dreptul Uniunii, 
dacă este cazul. 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 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
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cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă, 
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.

cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă, 
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, cu excepția unor părți 
confidențiale, identificate în conformitate 
cu articolul 7. În eventualitatea unei 
incompatibilități între acordurile 
interguvernamentale prezentate și dreptul 
Uniunii, Comisia ar trebui să declanșeze 
procedura de constatare a încălcării 
dreptului Uniunii. 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 70
Lena Kolarska-Bobińska

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, 
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 

(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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. Statele membre trebuie să prezinte 
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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.

toate versiunile lingvistice oficiale ale 
acestor acorduri și, în plus, câte o notă de 
sinteză asupra fiecărui acord, în cele trei 
limbi de lucru ale Comisiei. Comisia 
trebuie să pună la dispoziția tuturor 
celorlalte state membre, în format 
electronic sigur, 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

Justificare

Comisia și celelalte state membre au nevoie de toate versiunile lingvistice pentru a asigura o 
înțelegere deplină a acordului și pentru a reține posibilele discordanțe sau erori între 
diferitele versiuni. Câte o notă de sinteză asupra fiecărui acord, redactată în cele trei limbi de 
lucru ale Comisiei, va permite funcționarilor din statele membre o înțelegere mai bună a unui 
acord într-o limbă pe care aceștia nu o cunosc (de exemplu, pentru un funcționar spaniol 
poate fi dificilă verificarea unui document oficial care nu există decât în limbile rusă și 
greacă).

Amendamentul 71
Gaston Franco

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, 
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 

(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 necomerciale la care 
se referă, 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 



PE480.533v01-00 34/76 AM\889089RO.doc

RO

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.

la dispoziția tuturor celorlalte state 
membre, într-o formă adecvată, care să 
asigure protecția informațiilor sensibile, 
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. fr

Amendamentul 72
Takis Hadjigeorgiou

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, 
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 pot 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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, într-o perioadă de timp 
rezonabilă. 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
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Amendamentul 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 
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 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, 
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, dar nu divulgă informațiile care 
sunt indicate drept confidențiale de către 
statul membru respectiv. 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 74
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
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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, 
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.

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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. Cu excepția unor părți 
confidențiale, identificate în conformitate 
cu articolul 7, 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 75
Fiorello Provera

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, 
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 

(1) Statele membre pot 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, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. Acordurile încheiate între entități 
comerciale nu fac obiectul acestei 
obligații. Comisia trebuie să pună la 
dispoziția tuturor celorlalte state membre, 
în format electronic, toate documentele 
primite. Acordurile interguvernamentale 



AM\889089RO.doc 37/76 PE480.533v01-00

RO

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.

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

Justificare

Acordurile încheiate între operatorii comerciali trebuie să fie excluse în mod explicit din 
prezenta decizie. Difuzarea unor informații cu privire la aceste acorduri ar putea afecta grav 
puterea comercială a oricărei întreprinderi europene în relație cu furnizorii din afara UE și 
ar putea fi defavorabilă concurenței pe piața internă și securității aprovizionării în UE.

Amendamentul 76
Gaston Franco

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 dispoziția statelor membre 
informațiile primite, în format electronic.

eliminat
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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.

Or. fr

Amendamentul 77
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

(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 
dispoziția statelor membre toate 
informațiile primite, în format electronic, 
cu excepția unor părți confidențiale 
identificate în conformitate cu articolul 7, 
împreună cu nota privind 
incompatibilitatea acestora cu dreptul 
Uniunii, dacă este cazul. Statul membru în 
cauză trebuie să informeze periodic 
Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. În termen de două săptămâni 
de la notificarea Comisiei de către statul 
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membru, Comisia comunică statelor 
membre în cauză observațiile sale cu 
privire la compatibilitatea acordului 
negociat cu dreptul Uniunii. La cererea 
Comisiei sau a statului membru în cauză, 
Comisia poate participa la negocieri în 
calitate de observator.

Or. en

Amendamentul 78
András Gyürk

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 
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.

(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 
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 
participă la negocieri în calitate de 
observator. Comisia furnizează statului 
membru aflat în negocieri clauze standard 
neobligatorii din punct de vedere juridic, 
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elaborate în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1), și oferă consiliere juridică 
suplimentară statului membru respectiv 
privind modul în care poate evita o 
incompatibilitate între acordul 
interguvernamental negociat și dreptul 
Uniunii. Dacă statul membru solicită 
asistență din partea Comisiei în 
negocierile cu o țară terță, Comisia 
asigură asistența solicitată.

Or. en

Justificare

Clauzele standard disponibile la începutul negocierilor ar contribui la prevenirea, din fază 
incipientă, a neconformității acordurilor interguvernamentale cu dreptul Uniunii. Deoarece 
acordul complet trebuie să respecte dreptul Uniunii și deoarece este posibil ca clauzele 
standard să nu se refere la întregul acord, Comisia trebuie să ofere asistență juridică 
suplimentară pentru a evita eventualele incompatibilități. Dacă un stat membru adresează 
Comisiei o cerere de acordare de asistență activă în cadrul procesului de negociere, 
acordarea sau neacordarea de asistență nu ar trebui să rămână la alegerea Comisiei.

Amendamentul 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 80
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 

(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, dar cu maximum 
trei luni 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 dispoziția 
statelor membre informațiile primite, în 
format electronic. Statul membru în cauză 
trebuie să informeze periodic Comisia cu 
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negocierilor. La cererea Comisiei sau a 
statului membru în cauză, Comisia poate 
participa la negocieri în calitate de 
observator.

privire la derularea negocierilor. Comisia
are dreptul de a participa la negocieri în 
calitate de observator și poate acorda 
consiliere juridică la cererea statului 
membru în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți claritatea juridică, instrumentul ar trebui să prevadă un termen precis pe 
care statele membre ar trebui să îl respecte în cazul informării Comisiei cu privire la intenția 
de a iniția negocieri. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a participa la aceste negocieri 
pentru a putea acorda asistență statelor membre în mod corespunzător, în conformitate cu 
articolul 4 din prezenta decizie și, la cerere, pentru a le oferi consiliere juridică în timpul
procesului de negociere.

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

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 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 

(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 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Comisia pune 
la dispoziția statului membru un ghid 
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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.

privind abordarea negocierilor astfel încât 
să se asigure respectarea legislației 
Uniunii, solidaritatea între statele membre 
și aprovizionarea cu energie. 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.

Or. ro

Amendamentul 82
Fiorello Provera

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 
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 

(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 poate informa
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. Acordurile încheiate 
între entități comerciale nu fac obiectul 
acestei obligații. 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 
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observator. calitate de observator.

Or. en

Justificare

Acordurile încheiate între operatorii comerciali trebuie excluse din prezenta decizie, 
deoarece reprezintă instrumente esențiale pentru concurență. În special, difuzarea ex-ante a 
unor informații referitoare la aceste acorduri ar putea afecta grav puterea de negociere a 
oricărei întreprinderi europene în relație cu furnizorii din afara UE și ar putea fi 
defavorabilă securității aprovizionării în UE.

Amendamentul 83
Giles Chichester

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 
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.

(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. Cu excepția unor părți 
confidențiale, identificate în conformitate 
cu articolul 7, 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 
statului membru în cauză, Comisia poate 
participa la negocieri în calitate de 
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observator.

Or. en

Amendamentul 84
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 
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.

(2) În cazul în care un stat 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 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 85
Niki Tzavela
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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 
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.

(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 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. Statele membre pot invita
Comisia să participe la negocieri în calitate 
de observator.

Or. en

Amendamentul 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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 
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.

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 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic sigur. 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.

Or. en

Amendamentul 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După încheierea negocierilor, statele 
membre trebuie să prezinte Comisiei 
acordurile interguvernamentale deja 
negociate, dar încă nesemnate, inclusiv 
anexele la acestea și alte texte la care 
acordurile se referă în mod explicit.

Or. en

Amendamentul 88
Michael Theurer
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu sunt obligate să 
comunice Comisiei informațiile pe care le 
consideră confidențiale.

Or. en

Amendamentul 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. În 
plus, în cazul în care aceste acorduri se 
referă la alte texte, statele membre prezintă 
textele respective în măsura în care 
acestea conțin elemente care au un 
impact asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie electrică în 
cadrul Uniunii. Totuși, acordurile 
încheiate între entități comerciale nu fac 
obiectul acestei obligații.

Or. en

Amendamentul 90
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3
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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. În 
plus, în cazul în care aceste acorduri se 
referă la alte texte, statele membre prezintă 
textele respective în măsura în care 
acestea conțin elemente care au un 
impact asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie electrică în 
cadrul Uniunii. Totuși, acordurile 
încheiate între entități comerciale nu fac 
obiectul acestei obligații.

Or. en

Justificare

Numai acele „alte texte” care au un impact asupra pieței interne ar trebui prezentate 
Comisiei. Acordurile încheiate între entități comerciale reprezintă instrumente esențiale 
pentru concurență și trebuie să rămână confidențiale. În caz contrar, este afectată puterea 
comercială a oricărei societăți. Comunicarea ulterioară din partea Comisiei către toate 
celelalte state membre depășește mandatul Consiliului de miniștri din 4 februarie privind 
informarea pe această temă.

Amendamentul 91
Fiorello Provera

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 

(3) La ratificarea unui acord 
interguvernamental sau a unei modificări a 
unui acord interguvernamental, statul 
membru în cauză poate transmite Comisiei 
acordul sau modificarea acordului, inclusiv 
anexele la acord și alte texte la care aceste 
acorduri sau modificări se referă explicit,
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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.

cu excepția acordurilor încheiate între 
entități comerciale. 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

Justificare

Acordurile încheiate între operatorii comerciali trebuie excluse în mod explicit din prezenta 
decizie, deoarece reprezintă instrumente esențiale pentru concurență. În special, difuzarea 
ex-ante sau ex-post a unor informații referitoare la aceste acorduri ar putea afecta grav 
puterea comercială și de negociere a oricărei întreprinderi europene în relație cu furnizorii 
din afara UE și ar putea fi defavorabilă concurenței pe piața internă și securității 
aprovizionării în UE.

Amendamentul 92
Gaston Franco

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 necomerciale 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.

Or. fr
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Amendamentul 93
Lena Kolarska-Bobińska

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. Comisia pune 
documentele primite la dispoziția tuturor 
celorlalte state membre în format electronic 
sigur, cu excepția părților confidențiale 
identificate în conformitate cu articolul 7.

Or. en

Amendamentul 94
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Acorduri comerciale și memorandumuri 

de înțelegere
Comisia are dreptul de a solicita 
entităților comerciale și statelor membre 
în cauză accesul la acordul comercial al 
unui proiect privind energia, la anexele 
acestuia sau la alte documente și 
memorandumuri de înțelegere în 
momentul când un proiect în domeniul 
energetic, care începe sau se termină într-
o țară terță și care ar putea avea un 
impact asupra pieței interne a energiei 
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sau asupra securității aprovizionării cu 
energie, nu face obiectul unui acord 
interguvernamental. La o astfel de 
solicitare, entitățile comerciale sau statele 
membre în cauză au la dispoziție un 
termen de trei luni pentru a prezenta 
documentele solicitate sau o explicație 
detaliată privind absența impactului unui 
proiect asupra pieței interne a energiei 
sau asupra securității aprovizionării cu 
energie. Comisia poate accepta această 
explicație sau își poate reînnoi solicitarea.
În termen de șase luni de la prezentarea 
documentelor solicitate, Comisia 
evaluează compatibilitatea acestora cu 
dreptul Uniunii, în special cu legislația
UE în domeniul concurenței și cu 
legislația cu privire la piața internă a 
energiei. În cazul în care acordul 
comercial prezentat sau memorandumul 
de înțelegere nu este compatibil cu dreptul 
Uniunii, entitățile comerciale iau toate 
măsurile corespunzătoare pentru 
eliminarea incompatibilității constatate.
În cazul în care recomandările nu sunt 
luate în considerare și în cazul în care 
îndoielile semnificative cu privire la 
compatibilitatea unui acord comercial 
semnat sau a unui memorandum de 
înțelegere persistă, Comisia poate solicita 
statului membru sau statelor membre să 
ia în considerare lansarea procedurilor 
judiciare împotriva semnatarilor 
acordului sau poate să lanseze propriile 
proceduri judiciare permise de tratate sau 
în cadrul unui forum internațional 
corespunzător, în care aceasta are statutul 
de membru.
Comisia nu pune documentele primite la 
dispoziția tuturor celorlalte state membre 
sau a altor organisme și trebuie să 
considere toate documentele primite în 
temeiul prezentului articol ca fiind 
confidențiale. Documentele primite sunt 
comunicate respectivelor autorități 
competente numai în cazul unor 
proceduri judiciare. Statele membre sunt 
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informate cu privire la faptul că a fost 
transmisă o solicitare de prezentare a 
unor documente în temeiul prezentului 
articol și cu privire la deschiderea, 
închiderea sau retragerea unei solicitări.

Or. en

Justificare

Acest articol este necesar pentru a împiedica statele membre și entitățile comerciale să 
încerce să evite aplicarea prezentei decizii prin adoptarea exclusivă a acordurilor comerciale 
fără acordurile interguvernamentale referitoare la proiecte internaționale în domeniul 
energetic. Acest articol ar permite Comisiei să verifice toate proiectele, fără a le încălca 
confidențialitatea.

Amendamentul 95
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență din partea Comisiei eliminat
În cazul în care un stat membru 
informează Comisia, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) cu privire la 
intenția sa de a deschide negocieri în 
vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord 
interguvernamental, statul membru 
respectiv poate solicita asistența Comisiei 
în cadrul negocierilor cu țara terță.

Or. en

Justificare

Textul acestui articol este inclus în amendamentul 1.

Amendamentul 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru 
informează Comisia, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) cu privire la 
intenția sa de a deschide negocieri în 
vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv poate solicita 
asistența Comisiei în cadrul negocierilor 
cu țara terță.

(1) În cazul în care un stat membru 
informează Comisia, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) cu privire la 
intenția sa de a deschide negocieri în 
vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
Comisia, din proprie inițiativă sau la 
cererea unui stat membru, poate participa 
în calitate de observator în cadrul 
negocierilor cu țara terță și poate oferi 
consiliere juridică privind modalitatea de 
obținere a unui acord interguvernamental 
în deplină conformitate cu dreptul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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 

(1) Cât mai curând posibil și în termen de 
maximum două săptămâni după încheierea 
negocierilor, statele membre în cauză 
informează Comisia cu privire la 
închiderea negocierilor și prezintă 
Comisiei spre examinare proiectul de 
acord interguvernamental negociat, dar 
încă nesemnat, inclusiv anexele la acesta 
și alte texte la care acordul se referă în 
mod explicit. Comisia informează statul 
membru în cauză, în termen de două luni 
după ce i s-a comunicat închiderea 
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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.

negocierilor, de orice fel de rezerve 
privind compatibilitatea acordului 
negociat și a anexelor la acesta și a altor 
texte la care se referă în mod explicit, cu 
legislația Uniunii, în special cu 
regulamentele privind comerțul și 
investițiile, cu legislația privind piața 
internă a energiei și cu obiectivele pe 
termen lung ale Uniunii în materie de 
energie și climă. Statul membru în cauză 
trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului o perioadă de două luni de la 
data transmiterii acordului
interguvernamental. În lipsa unui răspuns
din partea Comisiei în termenul indicat, se 
consideră că Comisia nu a ridicat obiecții.
Statul membru amână semnarea unui 
acord interguvernamental cu încă două 
luni dacă primește un răspuns din partea 
Comisiei privind incompatibilitatea cu 
dreptul Uniunii a acordului negociat, dar 
încă nesemnat. În acest termen de două 
luni Comisia prezintă un aviz juridic.
În cazul în care, conform avizului juridic, 
s-a constatat incompatibilitatea acordului 
negociat cu dreptul Uniunii, Comisia 
precizează în ce anume constă 
incompatibilitatea și prezintă recomandări 
privind modalitățile de eliminare a 
acesteia.
Statele membre iau în considerare în mod 
corespunzător recomandările Comisiei și, 
dacă este necesar, renegociază acordul. În 
cazul în care recomandările nu au fost 
luat în considerare și persistă rezerve 
semnificative cu privire la 
compatibilitatea acordului 
interguvernamental semnat cu dreptul 
Uniunii, Comisia ia în calcul declanșarea 
procedurii de constatare a încălcării 
dreptului Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 98
Bendt Bendtsen

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Cât mai devreme posibil și în termen 
de maximum două săptămâni după 
închiderea negocierilor, statul membru 
care a negociat acordul 
interguvernamental informează Comisia 
că negocierile au fost finalizate și 
înaintează Comisiei spre examinare 
proiectul de acord interguvernamental 
negociat, dar încă nesemnat, inclusiv 
anexele la acesta și alte texte la acordul 
care se referă în mod explicit. În termen 
de două luni de la notificarea privind 
închiderea negocierilor, fie din proprie 
inițiativă, fie la solicitarea statului membru 
care a negociat acordul 
interguvernamental, Comisia comunică 
statului membru în cauză rezervele 
privind compatibilitatea acordului 
negociat, inclusiv a anexelor la acesta și a 
altor texte la acordul care se referă în 
mod explicit, cu dreptul Uniunii, în special 
cu legislația UE în domeniul concurenței 
și cu legislația privind piața internă a 
energiei. 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 cazul în care 
Comisia nu răspunde în această perioadă, 
se consideră că nu a ridicat obiecții.
Statul membru amână semnarea unui 
acord interguvernamental cu încă două 
luni, în cazul în care primește un răspuns 
din partea Comisiei privind 
incompatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii. Comisia emite un aviz 
juridic în decursul acestor două luni.
2. În avizul său juridic, Comisia prezintă 
incompatibilitatea constatată și 
recomandări cu privire la modalitățile de 



AM\889089RO.doc 57/76 PE480.533v01-00

RO

eliminare a acesteia.
3. Statele membre iau în considerare în 
mod corespunzător recomandările 
Comisiei și, dacă este necesar, 
renegociază acordul. Dacă recomandările 
nu sunt luate în considerare și dacă există 
îndoieli cu privire la compatibilitatea 
acordului interguvernamental cu dreptul 
UE, Comisia ia în considerare 
posibilitatea declanșării procedurii de 
constatare a încălcării dreptului Uniunii.

Or. da

Amendamentul 99
Bernd Lange

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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 

(1) Înainte de semnarea acordurilor 
interguvernamentale negociate, statele 
membre le înaintează Comisiei spre 
examinare. În termen de patru săptămâni
după prezentarea acordului negociat, 
Comisia evaluează compatibilitatea 
acestuia cu dreptul Uniunii, mai ales în 
ceea ce privește normele privind 
schimburile comerciale, investițiile și 
piața internă a energiei, precum și cu 
obiectivele pe termen lung ale Uniunii în 
materie de energie și climă. 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. În lipsa unui aviz al 
Comisiei în termenul de examinare, se 
consideră că Comisia nu a ridicat obiecții.



PE480.533v01-00 58/76 AM\889089RO.doc

RO

aviz al Comisiei în termenul de examinare, 
se consideră că Comisia nu a ridicat 
obiecții.

Or. de

Amendamentul 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)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.

(1) Cât mai curând posibil și în termen de 
maximum două săptămâni după încheierea 
negocierilor, statele membre în cauză 
informează Comisia cu privire la 
închiderea negocierilor și prezintă 
Comisiei spre examinare proiectul de acord 
interguvernamental negociat, dar încă 
nesemnat, inclusiv anexele la acesta și alte 
texte la care acordul se referă în mod 
explicit. Totuși, acordurile încheiate între 
entități comerciale nu fac obiectul acestei 
obligații.

Or. en



AM\889089RO.doc 59/76 PE480.533v01-00

RO

Amendamentul 101
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Statele membre informează Comisia 
cu privire la închiderea negocierilor 
înainte de semnarea acordului și prezintă 
Comisiei proiectul de acord. În termen de 
patru săptămâni după ce a fost informată cu 
privire la închiderea negocierilor, Comisia
comunică statului membru în cauză 
observațiile sale privind incompatibilitatea 
cu legislația Uniunii, dacă este cazul.
Înainte de semnarea acordului, statul 
membru în cauză trebuie să ia în 
considerare în mod corespunzător 
recomandările finale ale Comisiei în ceea 
ce privește proiectul de acord și, dacă este 
nevoie, renegociază acordul. În lipsa unui 
aviz al Comisiei în termenul de examinare, 
se consideră că Comisia nu a ridicat 
obiecții.

Or. en

Amendamentul 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să evalueze (1) Cu privire la acordurile 
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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.

interguvernamentale prezentate în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3), 
în termen de maximum trei luni după 
prezentarea acordului 
interguvernamental, Comisia evaluează
compatibilitatea acordului cu dreptul 
Uniunii, fie din proprie inițiativă, fie la 
solicitarea statului membru care l-a 
prezentat, și informează statul membru cu 
privire la orice incompatibilitate 
identificată în această evaluare, explicând 
temeiul juridic al unei astfel de 
incompatibilități și propunând o soluție 
pentru eliminarea acesteia. Statul membru 
în cauză trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului pe parcursul perioadei de trei
luni indicate. 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 103
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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 

(1) Cât mai curând posibil și în termen de 
maximum două săptămâni după 
încheierea negocierilor, statele membre în 
cauză informează Comisia cu privire la 
închiderea negocierilor și prezintă 
Comisiei spre examinare proiectul de 
acord interguvernamental negociat și încă 
nesemnat, inclusiv anexele la acesta și 
alte texte la care acordul se referă în mod 
explicit. Totuși, acordurile încheiate între 
entități comerciale nu fac obiectul acestei 
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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.

obligații.

Or. en

Amendamentul 104
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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

(1) Statele membre înaintează Comisiei 
spre examinare proiectul de acord 
interguvernamental negociat și încă 
nesemnat. În termen de maximum patru 
luni după prezentarea acestuia, Comisia 
evaluează compatibilitatea acordului 
negociat cu dreptul Uniunii, mai ales cu 
legislația în domeniul concurenței și cu 
legislația privind piața internă a energiei, 
precum și cu obiectivele pe termen lung 
ale Uniunii în materie de energie și climă.
Statul membru în cauză trebuie să se abțină 
de la semnarea acordului în această
perioadă de examinare. În acord cu statul 
membru în cauză, perioada de examinare 
poate fi prelungită. În lipsa unui aviz al 
Comisiei în termenul de examinare, se 
consideră că Comisia nu a ridicat obiecții.
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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.

Or. en

Justificare

Efectuarea unei verificări ex-ante obligatorii a compatibilității, acordând, în același timp, o 
atenție deosebită obiectivelor pe termen lung și legislației privind piața internă, poate 
constitui un avertisment timpuriu pentru statele membre, evitând etapa complicată de 
renegociere a acordului interguvernamental.

Amendamentul 105
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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

(1) La solicitarea statului membru care a 
negociat acordul interguvernamental,
Comisia evaluează compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului. 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 două 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, pentru a evita 
întârzierile inutile în semnarea acordului, 
Comisia informează statul membru cât 



AM\889089RO.doc 63/76 PE480.533v01-00

RO

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.

mai curând posibil înainte de sfârșitul 
perioadei de examinarea dacă nu 
intenționează să ridice obiecții. Comisia 
depune toate eforturile pentru a oferi un 
aviz, pozitiv sau negativ, cu privire la toate 
cererile de control al compatibilității, dar
în lipsa unui aviz al Comisiei în termenul 
de examinare, se consideră că Comisia nu a 
ridicat obiecții.

Or. en

Amendamentul 106
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) 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 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.
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Or. en

Amendamentul 107
Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

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 evalueze compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului, fie la 
solicitarea unuia dintre statele membre, 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 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.

Or. fr

Amendamentul 108
Michael Theurer

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care evaluarea unui 
proiect de acord interguvernamental are 
drept rezultat un aviz negativ, Comisia 
informează Parlamentul European și 
oferă statului membru în cauză o posibilă 
soluție sau indică necesitatea renegocierii, 
de care statul membru în cauză ține 
seama în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care Comisia constată o 
incompatibilitate între acordul negociat și 
dreptul Uniunii, statul membru ar trebui 
să elimine incompatibilitatea identificată.
Dacă statul membru semnează acordul 
fără ca incompatibilitatea să fi fost 
eliminată, Comisia poate declanșa 
procedura de constatare a încălcării 
dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 110
Bendt Bendtsen

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă avizul juridic, Comisia 
elaborează, de asemenea, o analiză care 
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indică măsura în care respectivul stat terț 
a adoptat și a pus în aplicare o legislație 
similară cu legislația UE în domeniul 
energiei și, în special, cu dispozițiile 
prevăzute în cel de-al treilea pachet 
legislativ din domeniul energetic.

Or. da

Amendamentul 111
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care evaluarea unui 
proiect de acord interguvernamental are 
drept rezultat un aviz negativ, Comisia 
oferă soluții posibile sau indică 
necesitatea renegocierii, de care statul 
membru în cauză ține seama în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Consecințele fiecărei etape a mecanismului de control trebuie să fie explicite, ceea ce 
presupune nevoia ca Comisia să sugereze soluții și obligația statului membru de a lua în 
considerare recomandarea Comisiei.

Amendamentul 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Coerența între acordurile în domeniul 

energiei și acordurile privind investițiile
Comisia Europeană trebuie să garanteze 
că acordurile în domeniul energiei care 
conțin dispoziții referitoare la investiții 
sunt compatibile cu dreptul Uniunii în 
ceea ce privește acordurile bilaterale de 
investiții și politica Uniunii privind 
investițiile, inclusiv cu drepturile 
corespunzătoare de control și de avizare 
ale Parlamentului European. Comisia 
raportează Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la respectivele 
dispoziții specifice în materie de energie, 
care sunt pertinente pentru domeniul de 
aplicare a prezentei decizii.

Or. en

Justificare

O coerență între acordurile privind investițiile și acordurile în domeniul energiei este 
necesară nu doar în ceea ce privește elaborarea de politici adecvate, ci trebuie să reflecte, de 
asemenea, competențele diverșilor actori instituționali în forma prevăzută de Tratatul de la 
Lisabona, ceea ce înseamnă, de exemplu, dreptul de control al Parlamentului European în 
domeniul politicii privind investițiile.

Amendamentul 113
Bernd Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia facilitează coordonarea între 
statele membre cu scopul de a:

(1) Comisia facilitează și încurajează 
coordonarea între statele membre cu scopul 
de a:

Or. de
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Amendamentul 114
Bernd Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) coerența între acordurile în domeniul 
energiei și acordurile privind investițiile:
Comisia se asigură că acordurile în 
domeniul energiei care conțin dispoziții 
referitoare la investiții sunt în 
conformitate cu legislația privind 
acordurile bilaterale de investiții. Aceasta 
protejează, de asemenea, dreptul de 
participare a Parlamentului European la 
acordurile viitoare în domeniul energiei 
care conțin dispoziții privind investițiile.
În special, se ține cont de recomandările 
Parlamentului European privind politica 
viitoare în materie de investiții;

Or. de

Amendamentul 115
Niki Tzavela

Propunere de decizie
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 și de a propune 
soluții pentru soluționarea acestor 
probleme;

Or. en
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Amendamentul 116
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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 clauzele standard a căror utilizare 
ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii și 
nivelul de securitate a aprovizionării cu 
energie prevăzut în obiectivele pe termen 
lung ale Uniunii în materie de energie și 
climă.

Or. en

Justificare

Pentru a evita renegocierea acordurilor, obiectivele pe termen lung ale Uniunii în materie de 
energie și climă ar trebui luate în considerare de la început.

Amendamentul 117
András Gyürk

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 clauze standard neobligatorii din 
punct de vedere juridic, a căror utilizare ar 
îmbunătăți semnificativ conformitatea
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii.

Or. en

Justificare

Aplicarea clauzelor standard îmbunătățește compatibilitatea acordului interguvernamental 
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negociat cu dreptul Uniunii, însă nu garantează compatibilitatea deplină a acelor părți ale 
acordului care nu sunt reglementate de clauzele standard respective.

Amendamentul 118
Giles Chichester

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 clauzele standard a căror aplicare
ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 119
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 6 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să coordoneze acordurile în vederea 
garantării unei capacități fizice egale cu 
capacitatea conductelor și a 
compatibilității cu obiectivele în materie 
de energie și climă, precum și cu nivelul 
de securitate a aprovizionării, dezvoltat 
prin obiectivele pe termen lung ale 
Uniunii în materie de energie și de climă, 
evitând crearea unui blocaj în Uniune din 
cauza unor capacități excedentare.

Or. en

Justificare

Pentru a evita renegocierea acordurilor, obiectivele pe termen lung ale UE în materie de 
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energie și climă ar trebui să fie luate în considerare de la început, iar prevederile acordurilor 
care blochează capacitățile fără a furniza efectiv energie ar trebui evitate, nu doar dintr-o 
perspectivă economică, ci și în beneficiul consumatorului european.

Amendamentul 120
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 6 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să încurajeze dezvoltarea acordurilor 
interguvernamentale multilaterale, care 
implică mai multe state membre sau 
Uniunea în ansamblu, spre deosebire de 
acordurile naționale bilaterale cu țări 
terțe.

Or. en

Amendamentul 121
Bernd Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să integreze acordurile în politica 
energetică comună a UE, astfel cum este 
descrisă în Perspectiva energetică 2050.

Or. de

Amendamentul 122
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) un ghid privind abordarea 
negocierilor astfel încât să se asigure 
respectarea legislației Uniunii, 
solidaritatea între statele membre și 
aprovizionarea cu energie.

Or. ro

Amendamentul 123
Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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. Solicitările de tratament 
confidențial nu limitează accesul Comisiei 
la informațiile confidențiale.

(1) Dacă se furnizează informații Comisiei 
în conformitate cu articolul 3, statul 
membru alege forma în care urmează să 
fie transmise informațiile pentru a 
garanta protecția informațiilor comerciale
confidențiale.

Or. fr

Amendamentul 124
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se furnizează informații Comisiei 
în conformitate cu articolul 3, statul 

(1) În cazul în care se furnizează informații 
Comisiei în conformitate cu articolul 3, 



AM\889089RO.doc 73/76 PE480.533v01-00

RO

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.
Solicitările de tratament confidențial nu 
limitează accesul Comisiei la informațiile
confidențiale.

statul membru poate indica dacă 
informațiile comerciale trebuie 
considerate confidențiale și dacă 
informațiile furnizate pot fi comunicate 
altor state membre. Comisia respectă 
aceste indicații. Solicitările de tratament 
confidențial nu limitează accesul Comisiei 
la informațiile confidențiale. Toate statele 
membre primesc rezumate ale dispozițiilor 
care includ informații considerate parțial 
confidențiale.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a proteja confidențialitatea informațiilor 
comerciale. Cu toate acestea, informațiile de bază privind acordurile ar trebui să fie 
disponibile tuturor statelor membre, astfel încât obiectivul prezentei decizii să poată fi 
îndeplinit.

Amendamentul 125
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un stat membru 
solicită ca o parte a unui acord să fie 
considerată confidențială, Comisia 
trebuie să șteargă informațiile din 
documentele comunicate statelor membre, 
furnizând în acel spațiu informații 
referitoare la cele eliminate.

Or. en

Justificare

În vreme ce, pe de o parte, este corect ca informațiile confidențiale să fie retrase din textele 
comune, pe de altă parte statele membre ar trebui să fie informate cu privire la efectuarea 
unei astfel de retrageri și la localizarea acesteia. Fără această informație, un stat membru nu 
ar înțelege în mod clar dacă are acces la un acord integral sau parțial, la anexe sau la alte 
documente. Prin urmare, ar trebui să fie inclusă o notă în acest sens, de exemplu „prețul se 
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stabilește la [retras]" sau „[prezenta anexă a fost retrasă din motive de confidențialitate]” 
sau „[un document a fost retras din motive de confidențialitate]”.

Amendamentul 126
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuire Raportare și revizuire

Or. en

Justificare

Obligațiile de raportare ar trebui să fie incluse pentru a verifica dacă decizia își servește 
scopul și pentru a asigura controlul democratic.

Amendamentul 127
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la intrarea în vigoare, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
privind aplicarea prezentei decizii.

(1) După intrarea în vigoare a Deciziei, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European, anual, un 
raport privind aplicarea prezentei decizii.

Or. ro

Amendamentul 128
Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la intrarea în vigoare, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
privind aplicarea prezentei decizii.

(1) La doi ani de la intrarea în vigoare, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
privind aplicarea prezentei decizii.

Or. lt

Amendamentul 129
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport anual privind 
informațiile primite în conformitate cu 
articolul 3, precum și o evaluare completă 
în termen de 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Obligațiile de raportare ar trebui să fie incluse pentru a verifica dacă decizia își servește 
scopul și pentru a asigura controlul democratic.

Amendamentul 130
Giles Chichester

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul evaluează în special dacă 
această decizie prevede un cadru suficient 

(2) Raportul evaluează în special dacă 
această decizie prevede un cadru suficient 
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pentru a asigura conformitatea deplină a 
acordurilor interguvernamentale cu dreptul 
Uniunii și un nivel înalt de coordonare 
între statele membre cu privire la 
acordurile interguvernamentale.

pentru a asigura conformitatea deplină a 
acordurilor interguvernamentale cu dreptul 
Uniunii și un nivel înalt de coordonare 
între statele membre cu privire la 
acordurile interguvernamentale. Raportul 
evaluează, de asemenea, dacă perioadele 
de timp prevăzute de prezenta decizie sunt 
adecvate, precum și impactul acestora 
asupra negocierilor dintre statele membre 
și țările terțe.

Or. en

Amendamentul 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta decizie se adresează statelor 
membre.

(1) Prezenta decizie se adresează statelor 
membre și entităților prevăzute la 
articolul 3a.

Or. en


