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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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi 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 poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia 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 evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea de către 
Comunitatea Europeană a „Termenilor de referinţă pentru Parteneriatul internaţional 
pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE)” şi a „Memorandumului 
privind găzduirea de către Agenţia Internaţională pentru Energie a Secretariatului 
Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice”
(COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2009)0438),

– având în vedere articolul 175 alineatul (1), articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi 
articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost 
consultat de către Consiliu (C7-0219/2009),

– având în vedere articolul 55, articolul 90 alineatul (8) şi articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A7-0075/2009),

1. aprobă semnarea termenilor de referinţă şi a memorandumului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie.
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