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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.) 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma 

unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului 

în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General 

pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de 

angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea 

Europeană 

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06870/2016), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul 

(6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, 

referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în 

cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (06871/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 

litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-

0235/2016), 

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 

alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0241/2016), 

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 

Orientale a Uruguayului. 
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe încheierea acordului sub 

forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului 

în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru 

Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a 

Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană. 

Odată cu aderarea Republicii Croația, UE și-a extins uniunea vamală și era, prin urmare, 

obligată, conform normelor OMC (articolul XXIV alineatul (6) din GATT 1994) să demareze 

negocieri cu Republica Orientală a Uruguayului privind tariful vamal al Croației pentru a 

ajunge, în cele din urmă, la un acord privind o ajustare compensatorie deoarece regimul tarifar 

extern al Uniunii Europene duce la o creștere a tarifelor. 

Negocierile cu Uruguayul au dus la elaborarea unui proiect de acord, parafat la 18 decembrie 

2015 la Nairobi. O propunere privind semnarea acestui acord a fost, de asemenea, prezentată, 

iar decizia Consiliului privind semnarea a avut loc la 11 aprilie 2016. 

Uniunea Europeană va include în lista sa de angajamente pentru teritoriul vamal al UE 28 

angajamentele cuprinse în lista de angajamente UE 27 cu modificări legate de contingentele 

tarifare pentru carnea de vită. În legătură cu acordul, Comisia Europeană pregătește, de 

asemenea, un regulament de punere în aplicare în ceea ce privește o serie de contingente 

tarifare. 

Aprobarea de către Parlamentul European a acestei decizii a Consiliului constituie o 

componentă obligatorie în cadrul completării procesului de ratificare a protocolului adițional. 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 

Titlu Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și 

Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV 

alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife 

și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de 

angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la 

Uniunea Europeană 
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