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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ 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.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de rectificare a Directivei 2008/73/CE 
de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în 
domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 
92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 
2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE
(COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0045),

– având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6-0079/2009),

– având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0141/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

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



PE421.114v01-00 6/6 RR\775768RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Informațiile în domeniul veterinar și zootehnic

Referințe COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS)

Data consultării PE 2.3.2009

Comisia competentă în fond
       Data anunțului în plen

AGRI
9.3.2009

Raportor(i)
       Data numirii

Neil Parish
17.2.2009

Procedură simplificată - data deciziei 17.2.2009

Data adoptării 16.3.2009

Data depunerii 17.3.2009


