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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între 
Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice 
ale produselor agricole și alimentare
(08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08741/2012),

– având în vedere proiectul de Acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu 
privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare 
(08742/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (C7-0173/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A7-0272/2012),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Moldova.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană și Republica Moldova urmăresc protejarea reciprocă a indicațiilor 
geografice (IG), cu scopul de a ameliora condițiile schimburilor comerciale bilaterale, de a 
promova calitatea de-a lungul lanțului alimentar și de a stimula valoarea dezvoltării rurale 
durabile. 

Acordul propus este rezultatul negocierilor bilaterale încheiate la 18 aprilie 2011. Pentru UE, 
aceste negocieri aveau două obiective: pe de o parte, extinderea protecției și a utilizării 
sistemului indicațiilor geografice (Republica Moldova va proteja întreaga listă a indicațiilor 
geografice ale UE) și, pe de altă parte, posibilitatea de a interveni la sursa potențialelor 
utilizări abuzive ale indicațiilor geografice ale UE. În mod similar, Republica Moldova era 
interesată să își extindă și să își protejeze indicațiile geografice actuale pe teritoriul UE și să 
își consolideze relația cu UE. Acordul prevede protejarea reciprocă a indicațiilor geografice 
(DOP și IGP) protejate în cele două părți.

Raportul este de părere că interesele UE sunt bine protejate în cadrul acordului. În plus, după 
Ucraina, Moldova este următorul partener estic al UE care urmează să încheie un acord de 
liber schimb aprofundat și cuprinzător în cadrul Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. 
Prezentul acord deschide calea către relații comerciale mai strânse între UE și Moldova și ar 
trebui, de asemenea, susținut în acest context.

Acordul propus nu are implicații asupra bugetului UE. Prin urmare, raportorul propune 
Comisiei pentru comerț internațional să recomande Parlamentului European să aprobe acordul 
propus, în conformitate cu articolul 218 din TFUE.
    



RR\913247RO.doc 7/7 PE492.598v01-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 18.9.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

29
0
0

Membri titulari prezenți la votul final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora 
Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David 
Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck 
Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, 
Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan 
Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaș, Syed Kamall, Ioannis 
Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Inese Vaidere, 
Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain


