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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: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială 
(GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și 
punerii în aplicare a unor astfel de grupări
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0610/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175, articolul 209 alineatul (1) și 
articolul (212) alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0324/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 februarie 20122,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                               
1 JO C 191, 29.6.2012, p.53.
2 JO C 113, 18.4.2012, p.22.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul unei GECT este de a facilita 
și de a promova cooperarea teritorială, 
inclusiv una sau mai multe inițiative de 
cooperare transfrontalieră, transnațională și 
interregională, între membrii săi, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul (1), 
în scopul de a consolida coeziunea 
economică, socială și teritorială.”

(2) Obiectivul unei GECT este de a facilita 
și de a promova în special cooperarea 
teritorială, inclusiv una sau mai multe 
inițiative de cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională, între 
membrii săi, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (1), în scopul de a 
consolida coeziunea economică, socială și 
teritorială.”

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1) GECT, actele și activitățile sale sunt 
reglementate de următoarele:

„(1)Actele organelor statutare ale unei 
GECT sunt reglementate de următoarele:

(a) prezentul regulament și, după caz, alte 
legi ale Uniunii privind activitățile GECT;

(a) prezentul regulament;

(b) în cazul în care prezentul regulament o 
autorizează în mod expres, dispozițiile 
convenției prevăzute la articolul 8;

(b) convenția menționată la articolul 8, în 
cazul în care prezentul regulament o 
autorizează în mod expres; precum și

(c) În ceea ce privește aspectele care nu 
sunt reglementate de prezentul regulament 
sau care sunt reglementate parțial, dreptul 
statului membru în care GECT își are 
sediul social sau, în cazul în care este 
autorizat în temeiul prezentului 
regulament, legislația statului membru în 
care organele statutare își exercită 

(c) în ceea ce privește aspectele care nu 
sunt reglementate de prezentul regulament 
sau care sunt reglementate parțial, dreptul 
intern al statului membru în care este 
situat sediul GECT.”
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competențele sau în care GECT își 
desfășoară activitățile.
GECT se consideră a fi o entitate 
aparținând statului membru în care își află 
sediul în scopul determinării legii 
aplicabile.”

GECT se consideră a fi o entitate 
aparținând statului membru în care își află 
sediul în cazul în care este necesar să se 
determine legea aplicabilă în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului 
internațional privat.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se introduce următorul alineat:
„(1a) Activitățile GECT desfășurate 
pentru îndeplinirea atribuțiilor 
menționate la articolul 7 alineatele (2) și 
(3) în interiorul Uniunii sunt 
reglementate de dreptul Uniunii și de 
dreptul intern precizat de convenția 
menționată la articolul 8.
Activitățile cofinanțate din bugetul 
Uniunii sunt conforme cu cerințele 
prevăzute de dreptul Uniunii și de dreptul 
intern aplicabile, referitoare la aplicarea 
sa.”

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) autoritățile sau organismele naționale, 
regionale sau locale sau întreprinderile 
publice echivalente celor menționate la 
litera (d) din țări terțe sau teritorii de peste 
mări, sub rezerva condițiilor stabilite la 
articolul 3a alineatul (1).”

(e) autoritățile sau organismele naționale, 
regionale sau locale sau întreprinderile 
publice echivalente celor menționate la 
litera (d) din țări terțe, sub rezerva 
condițiilor stabilite la articolul 3a.”

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) GECT este alcătuită din membri care 
provin de pe teritoriul a cel puțin două state 
membre; cu excepția dispozițiilor 
articolului 3a alineatul (2).”

„(2) GECT este alcătuită din membri care 
provin de pe teritoriul a cel puțin două state 
membre, cu excepția dispozițiilor 
articolului 3a alineatul (2) și alineatul (5).”

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 3a
Aderarea membrilor din țări terțe sau 

teritorii de peste mări

„Articolul 3a
„Aderarea membrilor din țări terțe sau 
țări sau teritorii de peste mări (TTPM)

(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3a), GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul a cel puțin două 
state membre și a cel puțin unuia sau mai 

(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3a), GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul a cel puțin două 
state membre și a cel puțin una sau mai 
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multor țări terțe sau teritorii de peste mări, 
în cazul în care respectivele state membre 
și țări terțe sau teritorii de peste mări 
desfășoară în comun acțiuni de cooperare 
teritorială sau pun în aplicare programe 
susținute de către Uniune.”

multe țări terțe învecinate cu cel puțin 
unul dintre statele membre, inclusiv 
regiunile sale ultraperiferice, în cazul în 
care respectivele state membre și țări terțe 
desfășoară în comun acțiuni de cooperare 
teritorială sau pun în aplicare programe 
susținute de către Uniune.

(1a) În sensul prezentului regulament, se 
consideră că o țară terță sau un TTPM 
sunt învecinate cu un stat membru, 
inclusiv regiunile sale ultraperiferice, 
atunci când țara terță sau un TTPM și 
statele membre au o frontieră terestră 
comună sau atunci când atât țara terță 
sau/și TTPM, cât și un stat membru sunt 
eligibile în cadrul unui program comun 
maritim transfrontalier sau transnațional 
în temeiul CTE sau al altui program de 
cooperare transfrontalier, de traversare 
maritimă sau de bazin maritim, inclusiv 
atunci când sunt separate de ape 
internaționale.

(2) GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul unui singur stat 
membru și al unei singure țări terțe sau 
teritoriu de peste mări, în cazul în care 
statul membru respectiv consideră că o 
astfel de GECT este în conformitate cu 
domeniul de aplicare a cooperării sale 
teritoriale sau a relațiilor sale bilaterale cu 
țara terță sau teritoriul de peste mări.”

(2) GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul unui singur stat 
membru și al uneia sau mai multor țări 
terțe învecinate cu statul membru, inclusiv 
cu regiunile sale ultraperiferice, în cazul 
în care statul membru respectiv consideră 
că o astfel de GECT este în conformitate 
cu domeniul de aplicare a cooperării sale 
teritoriale în contextul cooperării 
transfrontaliere sau transnaționale sau al
relațiilor sale bilaterale cu țările terțe 
vizate.”

(2a) Pentru aplicarea alineatelor (1) și (2) 
de la prezentul articol, țările terțe 
învecinate cu un stat membru, inclusiv cu 
regiunile sale ultraperiferice, includ 
frontierele maritime dintre țările vizate.
(2b) În conformitate cu articolul 4a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 
(1), o GECT poate fi constituită și din 
membri care provin dintr-unul sau mai 
multe state membre, inclusiv din regiunile 
lor ultraperiferice, și dintr-unul sau mai 
multe TTPM, cu sau fără membri dintr-
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una sau mai multe țări terțe.
(2c) În conformitate cu articolul 4a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 
(2), o GECT poate fi constituită și din 
membri care provin dintr-un singur stat 
membru, inclusiv din regiunile sale 
ultraperiferice, și dintr-unul sau mai 
multe TTPM, cu sau fără membri dintr-
una sau mai multe țări terțe.
(2d) O GECT nu poate fi constituită între 
membri dintr-un stat membru și unul sau 
mai multe TTPM legate de statul membru 
respectiv.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu are loc o întrerupere a termenului în 
condițiile în care membrul potențial 
răspunde observațiilor statului membru în 
termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea acestor observații.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 – alineatul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul alineat (3a): Se introduce următorul alineat (3a):



PR\937529RO.doc 11/23 PE489.428v02-00

RO

„(3a) În cazul unei GECT cu membri 
potențiali din țări terțe sau teritorii de peste 
mări, statul membru în care va fi situat 
sediul propus al GECT se asigură că 
condițiile stabilite la articolul 3a sunt 
îndeplinite și că țara terță sau statul 
membru în conformitate cu dreptul căruia 
este stabilit membrul potențial dintr-un 
teritoriu de peste mări a aprobat 
participarea membrului potențial în 
conformitate cu procedurile și condițiile 
echivalente celor prevăzute în prezentul 
regulament, sau în conformitate cu un 
acord încheiat între cel puțin un stat 
membru în conformitate cu dreptul căruia 
este stabilit un membru potențial și o astfel 
de țară terță sau teritoriu de peste mări.
Alineatul (3) din prezentul articol se 
aplică.”

„(3a) În cazul unei GECT cu membri 
potențiali din țări terțe, statul membru în 
care va fi situat sediul propus al GECT se 
încredințează, în consultare cu celelalte 
state membre vizate, că sunt îndeplinite
condițiile stabilite la articolul 3a și că țara 
terță a aprobat participarea membrului 
potențial în conformitate cu:

(i) procedurile și condițiile echivalente 
celor prevăzute în prezentul regulament; or
(ii) un acord încheiat între cel puțin un stat 
membru în conformitate cu dreptul căruia 
este stabilit un membru potențial și o astfel 
de țară terță.”

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5) Membrii aprobă convenția prevăzută 
la articolul 8 asigurând coerența cu 
aprobarea sau modificările sugerate de 
către statele membre în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol.

„(5) Membrii aprobă convenția prevăzută 
la articolul 8 asigurând coerența cu 
aprobarea în conformitate cu alineatul (3) 
din prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice modificare adusă convenției sau a 
statutelor trebuie să fie notificată de către 
GECT statelor membre în conformitate cu 
dreptul cărora sunt stabiliți membrii 
acesteia.

(6) Orice modificare adusă convenției sau a 
statutelor trebuie să fie notificată de către 
GECT statelor membre în conformitate cu 
dreptul cărora sunt stabiliți membrii 
acesteia. Orice modificare adusă 
convenției, cu unica excepție a aderării 
unui nou membru, în cazurile 
reglementate la alineatul (7) litera (a), 
este aprobată de respectivele state membre 
în conformitate cu procedura stabilită la 
prezentul articol.

Orice modificare adusă convenției trebuie 
să fie aprobată de statele membre în 
conformitate cu procedura stabilită la 
prezentul articol.

(6a) Următoarele dispoziții se aplică în 
cazul aderării unor noi membri la o 
GECT existentă:

Cu toate acestea, în caz de aderare la o 
GECT existentă a unui nou membru dintr-
un stat membru care a aprobat deja 
convenția, această aderare este aprobată 
doar de statul membru în conformitate cu 
dreptul căruia este stabilit noul membru. 
Alineatul (3) din prezentul articol se 
aplică.”

(a) în cazul aderării unui nou membru 
dintr-un stat membru care a aprobat deja 
convenția, participarea este aprobată doar 
de statul membru în temeiul legislației
căruia este instituit noul membru, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (3) și notificată statului membru 
în care GECT își are sediul.
(b) În cazul aderării unui nou membru 
dintr-un stat membru care încă nu a 
aprobat convenția, se aplică procedura 
prevăzută la alineatul (6).

În cazul aderării unui nou membru dintr-o 
țară terță sau teritoriu de peste mări la o 
GECT existentă, aderarea trebuie aprobată
de către toate statele membre care au 
aprobat deja convenția. Alineatul (3a) din 

(c) În cazul aderării unui nou membru 
dintr-o țară terță la o GECT existentă, 
aderarea face obiectul examinării de către 
statul membru în care este situat sediul 
GECT, în conformitate cu procedura 
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prezentul articol se aplică.” prevăzută la alineatul (3a).”

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Se introduce următorul articol 4a:
„Participarea membrilor dintr-un TTPM
În cazul unei GECT cu un membru 
potențial dintr-un TTPM, statul membru 
de care este legat respectivul TTPM se 
încredințează că sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 3a și, 
ținând seama de relația sa cu acel TTPM, 
fie:
(a) aprobă participarea membrului 
potențial, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3), fie
(b) confirmă în scris statului membru în 
care va fi situat sediul propus al GECT că 
autoritățile competente din TTPM au 
aprobat participarea membrului potențial 
în conformitate cu condiții și proceduri 
echivalente celor prevăzute în prezentul 
regulament.”

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Convenția și statutele și orice 
modificare ulterioară a acestora sunt 
înregistrate și/sau publicate în conformitate 
cu dreptul intern aplicabil în statul membru 
în care GECT-ul în cauză își are sediul. 
GECT dobândește personalitate juridică la 
data înregistrării sau a publicării, în funcție 
de cea care are loc mai întâi. Membrii 
informează statele membre în cauză, 
Comisia și Comitetul Regiunilor cu privire 
la înregistrarea sau publicarea convenției.

(1) Convenția și statutele și orice 
modificare ulterioară a acestora sunt 
înregistrate și/sau publicate în conformitate 
cu dreptul intern aplicabil în statul membru 
în care GECT-ul în cauză își are sediul. 
GECT dobândește personalitate juridică la 
data înregistrării sau a publicării în statul 
membru în care își are sediul, în funcție 
de cea care are loc mai întâi. Membrii 
informează statele membre în cauză și 
Comitetul Regiunilor cu privire la 
înregistrarea sau publicarea convenției.

(2) GECT se asigură că, în termen de zece 
zile lucrătoare de la înregistrarea sau 
publicarea convenției, o cerere este 
transmisă Comisie în conformitate cu 
modelul care figurează în anexa la 
prezentul regulament. Comisia transmite 
apoi această cerere Oficiului pentru 
Publicații al Uniunii Europene în scopul 
publicării unui aviz în seria C a Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene în care se 
anunță crearea GECT, incluzând 
informațiile stabilite în anexa la prezentul 
regulament. ”

(2) GECT se asigură că, în termen de zece 
zile lucrătoare de la înregistrarea sau 
publicarea convenției, o cerere este 
transmisă Comitetului Regiunilor în 
conformitate cu modelul care figurează în 
anexa la prezentul regulament. Comitetul 
Regiunilor transmite apoi această cerere 
Oficiului pentru Publicații al Uniunii 
Europene în scopul publicării unui aviz în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene în care se anunță crearea GECT, 
incluzând informațiile stabilite în anexa la 
prezentul regulament.”

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 se modifică după cum urmează: Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) Alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu 
următorul text:

(a) Alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu 
următorul text:

„(2) GECT acționează în cadrul misiunilor „(2) GECT acționează în cadrul misiunilor 
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care îi sunt încredințate, care trebuie să fie 
facilitarea și promovarea cooperării 
teritoriale cu scopul de a consolida 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și care sunt determinate de membrii săi, 
înțelegându-se că toate trebuie să țină de 
competența a cel puțin un membru din 
fiecare stat membru reprezentat în această 
GECT în temeiul dreptului său intern.

care îi sunt încredințate, care trebuie să fie 
facilitarea și promovarea cooperării 
teritoriale cu scopul de a consolida 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și depășirea obstacolelor din cadrul pieței 
interne și care sunt determinate de 
membrii săi astfel încât să se încadreze în 
domeniul de competență a fiecărui 
membru, cu excepția cazului în care statul 
membru sau țara terță aprobă 
participarea unui membru constituit în 
temeiul dreptului său intern, chiar și 
atunci când membrul respectiv nu are 
competență pentru toate atribuțiile 
specificate în convenție.

(3) GECT poate realiza alte acțiuni 
specifice de cooperare teritorială între 
membrii săi și în cadrul obiectivului 
prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau 
fără sprijin financiar din partea Uniunii.

(3) GECT poate realiza alte acțiuni 
specifice de cooperare teritorială între 
membrii săi și în cadrul obiectivului 
prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau 
fără sprijin financiar din partea Uniunii.

În mod specific, misiunile unei GECT pot 
viza punerea în practică a programelor de 
cooperare sau părți ale acestora sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și/sau Fondului de Coeziune.

În principal, misiunile unei GECT pot viza 
punerea în practică a programelor de 
cooperare sau părți ale acestora sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și/sau Fondului de Coeziune..

Statele membre pot limita acțiunile pe care 
GECT-urile le pot desfășura fără sprijin 
financiar din partea Uniunii. Cu toate 
acestea, statele membre nu exclud acele 
acțiuni care fac obiectul priorităților de 
investiții, în temeiul politicii de coeziune a 
Uniunii, astfel cum au fost adoptate 
pentru perioada 2014-2020.”

Statele membre pot limita atribuțiile pe 
care GECT-urile le pot desfășura fără 
sprijin financiar din partea Uniunii. Cu 
toate acestea, fără a aduce atingere 
articolului 13, statele membre nu exclud 
atribuțiile referitoare la prioritățile de 
investiții prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul nr. … [CTE].”

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(2) Convenția precizează: „(2) Convenția precizează:
(a) denumirea GECT și sediul acesteia; (a) denumirea GECT și sediul acesteia;

(b) aria teritorială pe care GECT își poate 
desfășura misiunea;

(b) aria teritorială pe care GECT își poate 
desfășura misiunea;

(c) obiectivul și misiunile GECT; (c) obiectivul și misiunile GECT;
(d) durata acesteia și condițiile pentru 
dizolvarea acesteia;

(d) durata GECT și condițiile pentru 
dizolvarea acesteia;

(e) lista membrilor acesteia; (e) lista membrilor GECT;

(ea) lista organelor GECT și a 
competențelor lor respective;

(f) dreptul specific intern sau al Uniunii 
aplicabil pentru interpretarea și aplicarea 
convenției;

(f) dreptul Uniunii și dreptul național al 
statului membru în care GECT își are 
sediul, aplicabil pentru interpretarea și 
aplicarea convenției;

(fa) dreptul aplicabil al Uniunii și al 
statului membru (statelor membre) în care 
acționează organele statutare ale GECT;

(g) modalitățile de implicare a membrilor 
din țări terțe sau teritorii de peste mări, 
după caz;

(g) modalitățile de implicare a membrilor 
din țări terțe sau TTPM, după caz, inclusiv 
de identificare a dreptului aplicabil în 
cazul în care GECT își exercită atribuțiile 
în țări terțe sau în TTPM;

(h) dreptul specific intern sau al Uniunii 
aplicabil activităților sale, acesta din 
urmă putând fi legislația statului în care 
organele statutare își exercită 
competențele sau în care EGTC își
desfășoară activitățile;

(h) dreptul aplicabil intern și al Uniunii 
atunci când GECT își desfășoară
misiunea, care este direct relevant în 
raport cu misiunea desfășurată;

(i) normele aplicabile personalului GETC, 
precum și principiile care guvernează 
modalitățile privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare;

(i) normele aplicabile personalului GETC, 
precum și principiile care guvernează 
modalitățile privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare;

(j) în cazul unei GECT cu răspundere 
limitată, modalitățile în materie de 
responsabilitate a membrilor în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (3);

(j)  modalitățile în materie de 
responsabilitate a GECT și a membrilor 
acesteia în conformitate cu articolul 12;

(k) modalitățile corespunzătoare pentru (k) modalitățile corespunzătoare pentru 
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recunoașterea reciprocă, inclusiv pentru 
controlul financiar al gestionării fondurilor 
publice; și

recunoașterea reciprocă, inclusiv pentru 
controlul financiar al gestionării fondurilor 
publice; și

(l) procedurile de modificare a convenției, 
inclusiv respectarea obligațiilor menționate 
la articolele 4 și 5.

(l) procedurile de adoptare a statutelor și 
de modificare a convenției, inclusiv 
respectarea obligațiilor menționate la 
articolele 4 și 5.

Cu toate acestea, în cazul în care o GECT 
gestionează doar un program de cooperare 
sau o parte a acestuia în cadrul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene sau în cazul 
în care o GECT se referă la cooperare sau 
rețele interregionale, informațiile 
menționate la litera (b) nu sunt necesare.

3.  În cazul în care misiunile unei GECT 
privesc doar gestionarea unui program de 
cooperare sau o parte a acestuia în temeiul
Regulamentului nr. … [CTE] sau în cazul 
în care o GECT se referă la cooperare sau 
rețele interregionale, informațiile 
menționate la alineatul (2) litera (b) nu 
sunt necesare.

Următoarele norme se aplică personalului 
GECT, astfel cum se prevede la punctul (i), 

Următoarele norme se aplică personalului 
GECT, astfel cum se prevede la punctul (i), 

(a) cele din statul membru în care GECT 
își are sediul; 

(a) cele din statul membru în care GECT 
își are sediul; 

(b) cele ale statului membru în care 
personalul GECT este situat în mod real; 
sau 

(b) cele ale statului membru în care 
personalul GECT este situat în mod real; or

(c) cele ale statului membru al cărui 
resortisant este agentul.

(c) cele ale statului membru al cărui 
resortisant este agentul.

Pentru a permite un tratament egal pentru 
toți membrii personalului care lucrează în 
aceeași locație, legile și normele naționale, 
fie că sunt de drept public sau privat, pot 
face obiectul unor norme ad hoc 
suplimentare stabilite de către GECT.”

Pentru a permite un tratament egal pentru 
toți membrii personalului care lucrează în 
aceeași locație, legile și normele naționale, 
fie că sunt de drept public sau privat, pot 
face obiectul unor norme ad hoc 
suplimentare stabilite de către GECT.”

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:
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cu următorul text:

„(1). Pe baza convenției și în 
conformitate cu aceasta, statutele GECT 
sunt adoptate de către membrii săi, care 
hotărăsc în unanimitate.

„(2) Statutele cuprind cel puțin următoarele 
informații:

(2) Statutele cuprind cel puțin următoarele
informații:

(a) modalitățile de funcționare a organelor 
de conducere ale GECT și competențele 
lor, precum și numărul de reprezentanți ai 
membrilor în organele de conducere în 
cauză;

(a) modalitățile de funcționare a organelor 
de conducere ale GECT și competențele 
lor, precum și numărul de reprezentanți ai 
membrilor în organele de conducere în 
cauză;

(b) procedurile decizionale ale GECT; (b) procedurile decizionale ale GECT;
(c) limba sau limbile de lucru; (c) limba sau limbile de lucru;

(d) modalitățile pentru funcționarea 
acesteia;

(d) modalitățile pentru funcționarea 
acesteia;

(e) modalitățile specifice privind 
gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare;

(e) procedurile privind gestionarea 
personalului și recrutarea;

(f) modalitățile pentru contribuțiile 
financiare ale membrilor; 

(f) modalitățile pentru contribuțiile 
financiare ale membrilor; 

(g) normele bugetare și contabile aplicabile 
privind fiecare dintre membrii GECT cu 
privire la aceasta din urmă;

(g) normele bugetare și contabile aplicabile 
privind membrii GECT;

(h) desemnarea unui auditor extern 
independent al conturilor GECT;

(h) desemnarea unui auditor extern 
independent al conturilor GECT; și

(i) modalitățile în materie de 
responsabilitate a membrilor în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (2); 
și

(i);

(j) procedurile de modificare a statutelor, 
inclusiv respectarea obligațiilor menționate 
la articolele 4 și 5.”

(j) procedurile de modificare a statutelor, 
inclusiv respectarea obligațiilor menționate 
la articolele 4 și 5.”

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 se modifică după cum 
urmează:

Articolul 12 se modifică după cum 
urmează:

(a) La alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:

(a) La alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:

„GECT răspunde pentru toate datoriile 
sale”.

„GECT răspunde pentru toate datoriile 
sale”. 

(b) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

(b) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
în măsura în care activele unei GECT sunt 
insuficiente pentru onorarea 
angajamentelor, membrii săi răspund 
pentru datoriile GECT, indiferent de natura 
lor, partea fiecărui membru fiind stabilită 
proporțional cu contribuția sa financiară. 
Modalitățile contribuțiilor financiare sunt 
stabilite în statute.

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
în măsura în care activele unei GECT sunt 
insuficiente pentru onorarea 
angajamentelor, membrii săi răspund 
pentru datoriile GECT, indiferent de natura 
lor, partea fiecărui membru fiind stabilită 
proporțional cu contribuția sa financiară. 
Modalitățile contribuțiilor financiare sunt 
stabilite în statute.

Statutul poate să prevadă răspunderea 
membrilor, după ce au încetat să mai fie 
membri ai GECT, pentru obligații rezultate 
din activitățile GECT realizate pe perioada 
în care aveau statut de membri.

Statutul poate să prevadă răspunderea 
membrilor, după ce au încetat să mai fie 
membri ai GECT, pentru obligații rezultate 
din activitățile GECT realizate pe perioada 
în care aveau statut de membri.

(2a) În cazul în care răspunderea a cel 
puțin unui membru al GECT este limitată 
sau exclusă prin dreptul în baza căruia 
aceasta este stabilită, ceilalți membri își pot 
limita, de asemenea, răspunderea în 
convenție.

(2a) În cazul în care răspunderea a cel 
puțin unui membru al GECT dintr-un stat 
membru este limitată prin dreptul intern în 
baza căruia aceasta este stabilită, ceilalți 
membri își pot limita, de asemenea, 
răspunderea în convenție, în cazul în care 
acest lucru este posibil în temeiul 
legislației naționale de punere în aplicare 
a prezentului regulament.

Denumirea GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată cuprinde termenul 
„limitată”.

Denumirea GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată cuprinde termenul 
„limitată”.

Cerința privind publicitatea convenției, a 
statutelor și a conturilor unei GECT ai 

Cerințele privind publicitatea convenției, a 
statutelor și a conturilor unei GECT ai 
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cărei membri au răspundere limitată este
cel puțin egală cu cele necesare pentru alte 
entități juridice ai căror membri au o
răspundere limitată, stabilită în 
conformitate cu dreptul statului membru în 
care această GECT își are sediul.

cărei membri au răspundere limitată sunt
cel puțin egale cu cele necesare pentru alte 
entități juridice cu răspundere limitată, în 
conformitate cu dreptul statului membru în 
care această GECT își are sediul.

În cazul unei GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată, statele membre pot
solicita ca GECT să subscrie asigurările 
corespunzătoare pentru a acoperi riscurile 
specifice activităților GECT.”

În cazul unei GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată, orice stat membru 
vizat poate solicita ca GECT să subscrie 
asigurările corespunzătoare sau să facă 
obiectul unei garanții furnizate de o 
bancă sau de o altă instituție financiară 
stabilită într-un stat membru sau să fie 
acoperită de o facilitate oferită drept 
garanție de o entitate publică sau de un 
stat membru pentru a acoperi riscurile 
specifice activităților GECT.”

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1) Statele membre adoptă dispozițiile 
corespunzătoare pentru a garanta aplicarea 
efectivă a prezentului regulament.

„(1) Statele membre adoptă dispozițiile 
corespunzătoare pentru a garanta aplicarea 
efectivă a prezentului regulament, inclusiv 
stabilirea autorităților competente 
responsabile cu aprobarea în 
conformitate cu cadrul lor juridic și 
administrativ.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul 
text:

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Până la jumătatea anului 2018, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Regiunilor un 
raport de evaluare privind aplicarea, 
eficacitatea, eficiență, relevanța, valoarea 
adăugată europeană și posibilitățile de 
simplificare ale prezentul regulament.

„Până la 1 august 2018, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea prezentului regulament, 
evaluând, pe baza unor indicatori, 
eficacitatea, eficiența, relevanța, valoarea 
adăugată europeană și posibilitățile de 
simplificare ale acestuia.

Rapoartele de evaluare se bazează pe 
indicatori adoptați de Comisie prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 17a.”

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate, în conformitate cu articolul 17a, 
de stabilire a listei de indicatori 
menționați la primul paragraf.”

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 17 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol 17a: Se introduce următorul articol 17a:
Articolul 17 a

Exercitarea delegării
„Articolul 17a

Exercitarea delegării
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol. 

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol. 

(2) Delegările de competențe menționate 
în prezentul regulament sunt acordate
pentru o perioadă de timp nedeterminată 

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani, începând cu data 
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de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Delegările de competențe menționate la 
articolul 17 pot fi revocate în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu.

(3) Delegările de competențe menționate la 
articolul 17 pot fi revocate în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu.

Decizia de revocare anulează dreptul de 
delegare a competenței specificate în 
decizia respectivă. Decizia respectivă intră 
în vigoare în ziua următoare publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în aceasta. 
Decizia respectivă nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare.

Decizia de revocare anulează dreptul de 
delegare a competenței specificate în 
decizia respectivă. Decizia respectivă intră 
în vigoare în ziua următoare publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în aceasta. 
Decizia respectivă nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(5) Actele delegate intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu formulează obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
formulează obiecțiuni în termen de trei luni 
de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni.. Perioada respectivă se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Dacă la expirarea acestui termen nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au prezentat obiecții față de actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută în actul respectiv.

Dacă la expirarea acestui termen nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au prezentat obiecții față de actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută în actul respectiv.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective dacă atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia în 
legătură cu intenția lor de a nu prezenta 
obiecții.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective dacă atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia în 
legătură cu intenția lor de a nu prezenta 
obiecții.

În cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opune actului delegat, acesta 
nu intră în vigoare. Instituția care prezintă 

În cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opune actului delegat, acesta 
nu intră în vigoare. Instituția care prezintă 
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obiecții față de actul delegat indică 
motivele acestora.”

obiecții față de actul delegat indică 
motivele acestora.”

Or. en


