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Ref.: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
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internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate (reformare)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

În conformitate cu Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie trebuie să fie examinată de un grup de lucru consultativ, alcătuit din 
reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.

În anexă se află avizul grupului de lucru consultativ referitor la propunerea menţionată 
anterior.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunţa asupra acestui aviz în reuniunea sa din 27-28 
ianuarie 2010.

Anexă

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexă

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 23 noiembrie 2009

AVIZ

ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele 
minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor 
terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională şi referitoare la 
conţinutul protecţiei acordate
COM(2009)551 din 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei, s-a întrunit la 29 octombrie 2009 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii susmenţionate prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni1, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de reformare a Directivei 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională şi 
referitoare la conţinutul protecţiei acordate, grupul de lucru consultativ a stabilit de comun 
acord următoarele:

1) La articolul 9 alineatul (3), formularea iniţială „În conformitate cu articolul 2 litera (c)” ar 
trebui adaptată astfel încât textul să fie următorul: „În conformitate cu articolul 2 litera (d)”.

2) La articolul 19 alineatul (1), formularea „după intrarea în vigoare a prezentei directive” ar 
trebui adaptată astfel încât textul să fie următorul: „după intrarea în vigoare a Directivei 
2004/83/CE”.
3) La articolul 23 alineatul (2), trimiterea la „articolele 24-34” ar trebui adaptată astfel încât 
trimiterea să fie la „articolele 24-27 şi 29-35”.

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile lingvistice în limbile engleză, franceză şi germană ale 
propunerii şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului în 
discuţie.
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4) La articolul 39 alineatul (1) primul paragraf, ultima teză „Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele 
acte şi prezenta directivă” ar fi trebuit identificată cu ajutorul fontului gri utilizat în general 
pentru a marca modificările de fond în textele de reformare.

5) La articolul 39 alineatul (2), cuvintele de final „precum şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă” ar trebui identificate cu font gri.

6) La articolul 42, cuvintele de final ale articolului 40 din Directiva 2004/83/CE a Consiliului 
(„în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”) ar trebui reintroduse.

7) În anexa I partea B, data de 10 octombrie 2006 ar trebui înlocuită cu data de 9 octombrie 
2006.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns de comun 
acord la concluzia că propunerea nu cuprinde modificări de substanţă, altele decât cele 
identificate ca atare în cadrul său sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce priveşte 
codificarea dispoziţiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanţă 
efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o 
simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță acestuia.
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Jurisconsult Jurisconsult Director general


