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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. 

471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea 

ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea 

anumitor măsuri 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08536/1/2016 – C8-0226/2016), 

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0579), 

– 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 comerț 

internațional (A8-0240/2016), 

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 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

În contextul modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona și prin adoptarea ulterioară a 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (privind actele delegate), Comisiei i s-a cerut să-și 

adapteze normele de adoptare a deciziilor din cadrul politicii comerciale la noul regim al 

actelor delegate și al actelor de punere în aplicare. Până în prezent, majoritatea actelor 

legislative din domeniul politicii comerciale comune au fost aliniate la noul regim 

constituțional prin intermediul actelor Omnibus I și II privind comerțul și al altor câteva 

alinieri individuale ulterioare. Până la sfârșitul celei de a 7-a legislaturi, Comisia și-a luat 

angajamentul de a elabora a doua serie de alinieri privind procedura comitetelor cu privire la 

actele legislative care prevăd procedura de reglementare cu control. În acest context, Comisia 

a propus modificarea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare, 

singurul act legislativ în domeniul politicii comerciale comune care face referire la procedura 

de reglementare cu control.  

 

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului de către plen, la 12 martie 2014, 

sub Președinția italiană au fost inițiate negocieri neoficiale în vederea realizării unui acord 

rapid în a doua lectură. După mai multe runde de trilog, negocierile au fost suspendate în 

așteptarea adoptării noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, care 

prevede, printre altele, o soluție orizontală pentru consultarea experților din statele membre în 

pregătirea actelor delegate.  

 

Adoptarea noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare în decembrie 2015 a 

permis, astfel, echipelor de negociere ale Parlamentului și Consiliului să ajungă la un acord cu 

privire la regulamentul respectiv. 

 

Textul convenit a fost prezentat spre aprobare Comisiei INTA la 21 aprilie 2016 și a fost 

aprobat cu o majoritate covârșitoare. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia i-a cerut 

președintelui Coreper, într-o scrisoare din aceeași zi, să recomande plenului aprobarea fără 

modificări a poziției în primă lectură a Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, 

Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul la 16 iunie 2016. 

 

Având în vedere cele de mai sus, raportorul propune aprobarea fără modificări a poziției 

Consiliului în primă lectură. 

 



 

RR\1101449RO.doc 7/7 PE585.453v01-00 

 RO 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 
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