
AL\913202RO.doc PE496.430v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice
Preşedintele

20.9.2012

Dl Gabriel Mato Adrover
Președinte
Comisia pentru pescuit
BRUXELLES
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Stimate Domnule președinte,

Prin scrisoarea din 3 iulie 2012, ați cerut Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu 
articolul 37 din Regulamentul de procedură, să examineze posibilitatea adăugării unui temei 
juridic la propunerea de regulament menționată mai sus.

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 43 alineatul (2) din TFUE, din Titlul III 
privind „Agricultura și pescuitul” din partea a treia a TFUE, intitulată „Politicile și acțiunile 
interne ale Uniunii”. 

Temeiul juridic propus spre adăugare este articolul 49 din TFUE, aflat în partea a șaptea a 
TFUE, referitoare la „Dispoziții generale și finale”, articol ce stabilește procedura de adoptare 
a măsurilor specifice menite, în special, să specifice condițiile de aplicare a tratatelor în cazul 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.

În scrisoarea dvs. ați întrebat dacă articolul 43 alineatul (2) din TFUE constituie unicul temei 
juridic adecvat pentru această propunere specifică și dacă articolul 43 alineatul (2) și respectiv 
articolul 349 din TFUE pot fi adoptate ca un temei juridic comun pentru o propunere
legislativă dată, dat fiind faptul că prevăd aplicarea unor proceduri legislative diferite.

I - Context
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Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP)1 a ajuns la 
concluzia că obiectivul de a se asigura sustenabilitatea activităților de pescuit nu a fost 
îndeplinit din toate punctele de vedere (de mediu, economic și social) și a identificat o serie de 
neajunsuri structurale ale PCP actuale. De aceea, Comisia a ajuns la concluzia că PCP avea 
nevoie de o reformă fundamentală și, prin propunerea actuală, sugerează abrogarea 
prezentului regulament al Consiliului2 și înlocuirea acestuia cu o nouă PCP adoptată de 
Parlamentul European și Consiliu.

Obiectivul general al propunerii este acela de a se garanta activități de pescuit și acvacultură 
care să ofere condiții de mediu sustenabile pe termen îndelungat și care să contribuie la 
disponibilitatea aprovizionării cu alimente. Obiectivul PCP este exploatarea resurselor 
biologice marine vii care duce la refacerea și menținerea resurselor de pește la niveluri care 
permit obținerea producției maxime durabile și aplicarea unei strategii precaute și a unei 
abordări ecosistemice în gestionarea pescăriilor. 

În paralel cu prezenta propunere, Comisia va adopta o comunicare generală privind viitorul 
politicii comune în domeniul pescuitului, o propunere de regulament privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură, o comunicare 
privind dimensiunea externă a PCP și un raport privind anumite părți din Regulamentul 
Consiliului menționat mai sus.

II - Articolele pertinente din TFUE 

În propunerea Comisiei, ca temeiuri juridice este prezentat următorul articol (sublinierile 
indică dispozițiile operative):

Articolul 43
1. Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicii 
agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naționale cu una dintre formele de 
organizare comună prevăzute la articolul 40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a 
măsurilor special prevăzute de prezentul titlu. Aceste propuneri trebuie să țină seama de 
interdependența dintre chestiunile agricole prevăzute de prezentul titlu. 
Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile agricole 
prevăzute de prezentul titlu. 

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună 
a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și 
pescuitului.”

                                               
1 COM(2009) 0163.
2 Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea 
durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (JO L 358, 
31.12.2002, p. 59).
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3. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, 
a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților 
de pescuit. 
4. Organizarea comună prevăzută la articolul 40 alineatul (1) poate înlocui, în condițiile 
prevăzute la alineatul (2), organizările naționale ale pieței în cazul în care: 
(a) organizarea comună oferă statelor membre care se opun acestei măsuri și care dispun de 
o organizare națională a producției în cauză garanții echivalente pentru ocuparea forței de 
muncă și nivelul de trai al producătorilor în cauză, luându-se în considerare calendarul 
adaptărilor posibile și al specializărilor necesare, și 
(b) această organizare asigură, pentru schimburile comerciale din cadrul Uniunii, condiții 
similare celor existente pe piața națională. 
5. În cazul în care o organizare comună pentru anumite materii prime se instituie înainte să 
existe o organizare comună pentru produsele transformate corespunzătoare, materiile prime 
în cauză folosite pentru produsele transformate destinate exportului în țări terțe pot fi 
importate din afara Uniunii. 

Se propune adăugarea la temeiul juridic a următorului articol:

Articolul 349
Ținând seama de situația economică și socială structurală din Guadelupa, Guyana Franceză, 
Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy și Saint-Martin, a insulelor Azore, Madeira și Canare, 
situație care este agravată de depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima 
dificile, dependența economică de un număr redus de produse, factori a căror persistență și 
combinare dăunează grav dezvoltării acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European, adoptă măsuri specifice care urmăresc să stabilească, 
în special, condițiile de aplicare a tratatelor în regiunile respective, inclusiv în ceea ce 
privește politicile comune. În cazul în care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște, de asemenea, la 
propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European. 
Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la politicile vamale și comerciale, 
politica fiscală, zonele libere, politicile din domeniul agriculturii și pescuitului, condițiile de 
aprovizionare cu materii prime și bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat și 
condițiile de acces la fondurile structurale și la programele orizontale ale Uniunii. 
Consiliul adoptă măsurile prevăzute la primul paragraf ținând seama de caracteristicile și 
constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice fără să aducă atingere integrității și 
coerenței ordinii juridice a Uniunii, inclusiv pieței interne și politicilor comune. 

III - Temeiul juridic propus

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE prevede temeiul juridic general pentru politica comună în 
domeniul pescuitului, în temeiul căruia Parlamentul și Consiliul trebuie să stabilească 
dispozițiile necesare pentru urmărirea obiectivelor în cadrul procedurii legislative ordinare.

Articolul 349 din TFUE oferă temeiul juridic al condițiilor de aplicare a tratatelor în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv politicile comune, pe baza căruia Consiliul, la propunerea Comisiei și 
după consultarea Parlamentului, adoptă măsuri speciale pentru aceste regiuni. În conformitate 
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cu acest articol, Consiliul adoptă măsuri de unul singur, Parlamentul fiind doar consultat. Este 
însă important de remarcat că, în virtutea articolului 16 alineatul (3) din TUE, Consiliul 
acționează în baza unei majorități calificate, dat fiind că articolul 349 din TFUE nu cuprinde 
alte prevederi.

IV - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic 
pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși 
controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”1. Prin 
urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În acest caz, trebuie să se stabilească dacă propunerea sau:
1. urmărește un scop dublu sau are o componentă dublă, iar unul dintre acestea este 

identificabil ca fiind scopul principal sau predominant sau componenta principală sau 
predominantă, în timp ce celălalt este doar conex; sau

2. urmărește simultan un număr de obiective sau are mai multe componente care sunt 
indisociabil legate între ele, fără ca vreunul să fie secundar sau indirect în raport cu 
celălalt.

În conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să 
se bazeze pe un temei juridic unic, și anume acela cerut de scopul principal sau dominant sau 
de componenta principală sau dominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diferite 
baze juridice corespunzătoare.2

Totuși, recursul la un temei juridic dual nu va fi exclus de la început, pe motivul că 
procedurile prevăzute pentru fiecare temei juridic în parte sunt incompatibile între ele3. 
Utilizarea unui dublu temei juridic a fost considerată valabilă atât timp cât nu a dus la o 
limitare a drepturilor Parlamentului European. În acest caz, articolul 43 alineatul (2) din 
TFUE prevede procedura legislativă ordinară, în timp ce articolul 349 din TFUE prevede doar 
consultarea Parlamentului. Curtea a decis că, în acest caz, procedura legislativă ordinară 
prevalează, deoarece implică o mai mare participare a Parlamentului4.

V. Scopul și conținutul legislației propuse

Potrivit Comisiei, „obiectivul general al propunerii este acela de a se garanta activități de 
pescuit și acvacultură care să ofere condiții de mediu sustenabile pe termen îndelungat și care 
să contribuie la disponibilitatea aprovizionării cu alimente”.5
Obiectivele principale ale propunerii sunt stabilite în memorandumul explicativ ca răspuns la 
necesitatea unor obiective precise ale PCP; este necesară o coerență sporită între inițiativele 

                                               
1 Cauza C-45/86, Comisia v. Consiliu (Preferințele tarifare generalizate) [1987] ECR I439, pct. 5; Cauza C-
440/86, Comisia v. Consiliu [2007] ECR. I-9097; Cauza C-411/06, Comisia v. Parlament și Consiliu (8 
septembrie 2009) (OJ C 267 of 07.11.2009, p.8).
2 A se vedea Cauza C-411/06 menționată mai sus, punctele 46-47.
3 Cauza C-178/03, Comisia v. Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2006, I-107, p. 57. Cauza C-300/89 
Comisia v.Consiliul („Dioxidul de titaniu”), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25.
4 Cauza C-155/07 Parlamentul European/Consiliu, Rec., 2008 I-8103, punctele 75-79.
5 A se vedea COM(2011) 0425, p. 2
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de politică care fac parte din PCP; trebuie îmbunătățită conservarea resurselor biologice 
marine, în special prin planuri multianuale pentru gestionarea pescăriilor, și trebuie să se pună 
capăt practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare; trebuie să se aducă o contribuție la 
politicile referitoare la ecosisteme și la mediu în cadrul PCP; trebuie deschisă calea 
regionalizării măsurilor, printr-o abordare bazată pe bazinele maritime în cadrul pilonului 
dedicat conservării; trebuie consolidate colectarea de date și consultanța științifică pentru a 
contribui la baza de cunoștințe a politicii de conservare; este necesară integrarea pe deplin a 
politicii externe în PCP; trebuie promovată dezvoltarea acvaculturii; este necesară reformarea 
politicii de piață comune a PCP; este necesară crearea, până în 2014, a unui cadru juridic
pentru un nou instrument financiar care să sprijine obiectivele PCP și ale Agendei UE 2020; 
trebuie sporită și raționalizată implicarea părților interesate; este necesară încorporarea în PCP 
a noului sistem de control recent adoptat.

Proiectul de raport al Comisiei pentru pescuit aduce precizări, afirmând în memorandumul său 
explicativ că actuala PCP a eșuat într-o mare măsură și că s-a dovedit imposibilă soluționarea 
vechilor probleme (pescuit excesiv, supracapacități de pescuit, situația economică precară a 
multor întreprinderi din sectorul pescuitului, problemele sociale provocate de declinul 
pescuitului în multe regiuni de coastă). Concluzia sa este că „noul regulament de bază trebuie 
să constituie o bază ambițioasă, pentru a inversa tendința negativă continuă și pentru a 
dezvolta un sector european al pescuitului sustenabil și de succes”.

Din toate dispozițiile propunerii, numai articolul 6 alineatul (3) se referă în mod explicit la 
regiunile ultraperiferice. Acesta autorizează statele membre să restricționeze pescuitul la 
navele înregistrate în porturile din insulele Azore, Madeira și Canare. Cu toate acestea, ar 
trebui să se menționeze că plafoanele privind capacitatea de pescuit pe care statele membre 
trebuie să le respecte, în conformitate cu articolul 35 din propunere, sunt stabilite la anexa II 
din propunerea de regulament și că nu numai plafoanele pentru fiecare stat membru includ în 
mod explicit în anexă regiunilor lor ultraperiferice, plafoanele pentru regiunile ultraperiferice 
fiind, de asemenea, indicate. Articolul 35 alineatul (2) împuternicește Comisia să pună în 
aplicare acte delegate pentru a recalcula plafoanele privind capacitatea de pescuit. Ar mai 
trebui menționat, de asemenea, că actul juridic actual, Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al 
Consiliului, nu include rubrici specifice pentru regiunile ultraperiferice.

Proiectul de raport al Comisiei pentru pescuit conține 227 amendamente la textul propus de 
Comisie. Dintre acestea, numai un amendament (amendamentul 23 la considerentul 54) 
menționează regiunile ultraperiferice:

Amendamentul CoR 23
Propunerea de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR

(54) Este oportun ca Comisia să fie 
împuternicită prin acte delegate să instituie 
un nou consiliu consultativ și să modifice 
domeniile de competență ale consiliilor 
existente, având în vedere mai ales 

(54) Este oportun ca Comisia să fie 
împuternicită prin acte delegate să instituie 
un nou consiliu consultativ și să modifice 
domeniile de competență ale consiliilor 
existente, având în vedere mai ales 
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caracteristicile specifice ale Mării Negre. caracteristicile specifice ale Mării Negre și 
ale regiunilor ultraperiferice.

Acest considerent se referă la consiliile consultative care trebuie instituite în conformitate cu 
articolele 52 și 54 din propunere, numărul și competențele lor urmând să fie stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 55 din propunere.

Un număr de 2322 amendamente suplimentare au fost depuse la proiectul de raport. O parte 
din aceste amendamente se referă la regiunile ultraperiferice, în special amendamentele 228 și 
1780, care urmăresc să introducă articolul 349 din TFUE ca temei juridic, și un nou articol 
care instituie un consiliu consultativ pentru regiunile ultraperiferice, diferit de un alt consiliu 
consultativ care urmează a fi instituit pentru apele interioare:

Amendamentul 228
Alain Cadec
Proiectul de rezoluție legislativă
Referirea 3 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

având în vedere articolul 349 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul CoR 1780
Alain Cadec
Propunerea de regulament
Partea 3 – articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 24a
Consultarea consiliilor consultative

(1) Se instituie un Consiliu consultativ 
pentru regiunile ultraperiferice în 
conformitate cu articolul 53.
(2) Se instituie un Consiliu consultativ 
pentru pescuitul în apele interioare în 
conformitate cu articolul 53.

Amendamentul 320 (care este identic cu amendamentul 321) și amendamentul 2036 se referă, 
de asemenea, la articolul 349 din TFUE și ridică problema situației specifice din regiunile 
ultraperiferice:
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Amendamentul  320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Propunerea de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15a) Este necesară sprijinirea dezvoltării 
sectoarelor-cheie în care regiunile 
ultraperiferice au potențialul de a se 
specializa și de a dezvolta avantaje 
competitive solide, de exemplu cel al 
pescuitului și acvaculturii. Pentru a pune 
în aplicare o politică regională comună în 
domeniul pescuitului este necesară 
recunoașterea statutului lor special și 
aplicarea articolului 349 și a articolului 
355 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 2036
Luís Paulo Alves
Propunerea de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR

(1a) Fără a se mări efortul de pescuit, 
flotele din regiunile ultraperiferice pot, 
având în vedere particularitățile lor și în 
temeiul articolului 349 din TFUE, primi 
în continuare ajutor specific pentru 
modernizare, în vederea sporirii 
siguranței și a îmbunătățirii condițiilor 
operaționale ale activității lor.

Ar trebui să se ia act și de Rezoluția adoptată de Parlament la 18 aprilie 2012 privind rolul 
politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice, care cuprinde următoarele (sublinieri 
adăugate):

Regretă faptul că propunerea de reformă a politicii comune a pescuitului nu ține seama, în 
mod suficient, de situația și de condițiile regiunilor ultraperiferice; subliniază dimensiunea 
maritimă a regiunilor ultraperiferice și importanța activității de pescuit în amenajarea
teritoriului și pentru ocuparea populațiilor locale, având în vedere zona economică exclusivă 
a acestora, al cărei potențial trebuie să ia forma unor măsuri concrete pentru o adevărată 
economie maritimă și să fie luat în considerare în mod corespunzător în programul de 
politică maritimă europeană integrată; reamintește interesul economic în creștere de care se 
bucură imensa bogăție biogenetică și minerală a fundului mării din RUP, precum și 
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importanța de a ține seama de acestea în cadrul „noii strategii europene pentru RUP”, în 
scopul de a asigura dezvoltarea unei economii a cunoașterii bazate pe mare; susține, în acest 
context, că RUP trebuie să ocupe un loc central în cadrul politicii maritime a Uniunii, 
subliniind rolul pe care acestea îl pot juca în ceea ce privește exploatarea durabilă a mărilor 
și a zonelor de coastă, precum și în ceea ce privește guvernanța maritimă internațională, și 
că RUP din Oceanul Atlantic sunt destinate să facă parte din strategia pentru Oceanul 
Atlantic în curs de elaborare1;

Pe lângă aceasta, senatul francez, ca răspuns, a prezentat următoarele, în contextul procedurii 
de control al subsidiarității în conformitate cu Protocolul nr. 2 din TFUE:

Consideră, la fel ca și Parlamentul European, că articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care permite instituirea de măsuri specifice regiunilor 
ultraperiferice pentru a ține seama de handicapurile lor, este insuficient utilizat și cere, în 
consecință, Comisiei Europene să prevadă în regulamentele privind politica comună în 
domeniul pescuitului și Fondul european pentru  pescuit și afaceri maritime dispoziții 
specifice regiunilor ultraperiferice2.

VI - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Pentru a determina temeiul juridic corespunzător acestui caz, este necesar să se analizeze dacă 
scopul principal sau predominant al propunerii este de a stabili dispozițiile necesare pentru 
urmărirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului sau dacă obiectivul de a 
adopta măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice în domeniul pescuitului este 
indisociabil legat fără a fi secundar sau indirect.

Obiectivul general al propunerii Comisiei este de a se garanta activități de pescuit și 
acvacultură care să ofere condiții de mediu sustenabile pe termen îndelungat și care să 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării cu alimente, în timp ce proiectul de raport al 
Comisiei pentru pescuit subliniază că propunerea de regulament ar trebui să constituie o bază 
ambițioasă pentru a inversa tendința negativă continuă din sectorul pescuitului și pentru a 
dezvolta un sector european al pescuitului sustenabil și de succes.

În acest context, dispozițiile actuale ale propunerii care prevăd măsuri specifice privind 
regiunile ultraperiferice la articolul 6 alineatul (3) privind navele de pescuit înregistrate și la 
articolul 35 privind plafoanele pentru capacitatea de pescuit, au un domeniu de aplicare 
limitat și deci un caracter conex în raport cu scopul predominant de stabilire a dispozițiilor 
fundamentale care să stea la baza politicii comune în domeniul pescuitului. 

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că această analiză ar putea fi revizuită în cazul în 
care vreunul din amendamentele menționate mai sus care încearcă să introducă măsuri 
specifice privind regiunile ultraperiferice este adoptat, de exemplu, cele privind instituirea 
unui consiliu consultativ pentru regiunile ultraperiferice, deoarece aceasta ar putea modifica 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la rolul politicii de coeziune în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene în contextul Strategiei UE 2020 P7_TA(2012)0125, para. 17.
2 Rezoluția europeană din 3 iulie 2012 referitoare la luarea în considerare de către Uniunea Europeană a 
realităților din domeniul pescuitului din regiunile ultraperiferice franceze.
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aprecierea comparativă de mai sus și ar putea face aceste măsuri să nu mai fie secundare și 
indirecte în raport cu politica comună în domeniul pescuitului. Această concluzie este în plus 
susținută de rezoluția Parlamentului menționată anterior referitoare la rolul politicii de 
coeziune în regiunile ultraperiferice și de contribuția la nivel de subsidiaritate a Senatului 
francez, ambele solicitând măsuri specifice privind regiunile ultraperiferice în propunerea  de 
regulament.

În cazul în care procedura legislativă care urmează și posibilele negocieri pentru un acord  în 
doua lectură vor avea ca rezultat noi amendamente la propunere care să introducă astfel de 
dispoziții suplimentare care prevăd măsuri specifice privind regiunile ultraperiferice, fie 
direct, fie în forma delegării de putere legislativă, Comisia pentru afaceri juridice ar trebui să 
verifice din nou temeiul juridic, pentru a evalua dacă aceste dispoziții sunt doar conexe în 
raport cu politica comună în domeniul pescuitului sau dacă duc la apariția unui obiectiv care 
nu este secundar și indirect, impunând astfel adăugarea articolului 349 din TFUE ca temei 
juridic.

În ceea ce privește cea de-a doua întrebare a Comisiei pentru pescuit, ar trebui menționat că, 
deși articolul 349 din TFUE, spre deosebire de articolul 43 alineatul (2) din TFUE, nu prevede 
aplicarea procedurii legislative ordinare, prevede că Consiliul acționează în baza unei 
majorități calificate. Prin urmare, aceste articole nu sunt procedural incompatibile.

VII - Concluzii și recomandări

În lumina analizei anterioare, răspunsurile la întrebările adresate de Comisia pentru pescuit ar 
trebui să fie următoarele:

1. Articolul 43 alineatul (2) din TFUE constituie singurul temei juridic adecvat propunerii în 
forma sa actuală, dar, în cazul modificării acesteia pentru includerea unor dispoziții 
suplimentare care să permită măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, aceasta ar 
trebui examinată din nou pentru a stabili dacă aceste dispoziții duc la apariția unui 
obiectiv care nu este doar conex politicii comune în domeniul pescuitului, impunând astfel 
adăugarea articolului 349 din TFUE.

2. Articolele 43 alineatul (2) și respectiv 349 din TFUE pot fi adoptate ca temei juridic 
comun chiar dacă prevăd aplicarea unor proceduri legislative diferite.

În consecință, în cursul reuniunii sale din 17 septembrie 2012, Comisia pentru afaceri juridice 
a adoptat în unanimitate1 următoarea recomandare: articolul 43 alineatul (2) din TFUE 
constituie singurul temei juridic adecvat propunerii în forma sa actuală.

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Edit Bauer (în conformitate cu articolul 
187 alineatul (2)), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Piotr Borys, Françoise Castex 
(vicepreședinte), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (raportoare), Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepreședinte), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (în conformitate cu 
articolul 187 alineatul (2)).
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Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne 


