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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

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



PR\815407RO.doc 3/5 PE441.187v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5



PE441.187v01-00 4/5 PR\815407RO.doc

RO



PR\815407RO.doc 5/5 PE441.187v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a statutului Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA)
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Procedura de aprobare - sesizare repetată)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a statutului Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) 
(08612/2010), 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0326),

– având în vedere poziția sa din 20 octombrie 20091, 

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665 și 
COM(2010)0147), 

– având în vedere articolul 194 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Consiliul a 
cerut aprobarea Parlamentului (C7-0109/2010),

– având în vedere articolul 59 alineatul (3), articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2010),

1. aprobă încheierea statutului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2009)0030.


