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E R R A T U M

la raportul

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

Giles Chichester
A6-0226/2008

Proiectul de rezoluţie legislativă va avea următorul conţinut:

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0530),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0318/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0226/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. În cazul înființării Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul 
energetic, ar trebui examinate toate opțiunile de finanțare prevăzute de Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1;

3. Înființarea agenției intră în sfera de aplicare a punctului 47 din Acordul Interinstituțional, 
iar Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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ajunge, în timp util, la un acord asupra finanțării agenției, în conformitate cu dispozițiile 
pertinente din Acordul interinstituțional;

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

(Priveşte toate versiunile lingvistice)


