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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 
al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind 
marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei 
privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne 
(mărci, desene și modele industriale)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

– având în vedere avizul Comisiei (COM(2015)0589),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0161),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice 
(A8-0354/2015),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

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

1 Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.



PE572.858v01-00 6/6 RR\1080977RO.doc

RO

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu Marca comunitară

Referințe 10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Data primei lecturi a PE 25.2.2014 T7-0118/2014

Propunerea Comisiei COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Data anunțului în plen al primirii 
poziției Consiliului în primă lectură

26.11.2015

Comisie competentă în fond
 Data anunțului în plen

JURI
26.11.2015

Raportori
 Data numirii

Cecilia 
Wikström
24.4.2013

Raportori substituiți Cecilia 
Wikström

Examinare în comisie 2.12.2014

Data adoptării 3.12.2015

Rezultatul votului final +:
–:
0:

20
1
2

Membri titulari prezenți la votul final Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 
Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico 
Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 
Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József 
Szájer, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Data depunerii 7.12.2015


