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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 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen 

lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve 

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11309/1/2016 –C8-0403/2016), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 decembrie 

20121, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0498), 

– 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 pescuit (A8-

0325/2016), 

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 JO C 44, 15.2.2013, p. 125. 
2 JO C 65, 19.2.2016, p. 193. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La 12 septembrie 2012, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 1342/2008 (COM(2012)0498), 

cu scopul de a îmbunătăți și clarifica dispozițiile din acest ultim regulament. La 19 decembrie 

2012, Consiliul, fără a include toate dispozițiile din propunerea de regulament 

(COM(2012)0498), a adoptat un regulament, afirmând că temeiul juridic este articolul 43 

alineatul (3) din TFUE și incluzând doar amendamentele legate de articolele 9 și 12 din 

Regulamentul nr. 1342/2008. La 14 martie 2013 au fost introduse acțiuni în anulare în temeiul 

articolului 263 din TFUE atât de către Parlamentul European, cât și de către Comisie. Prin 

ordonanța președintelui Curții din 19 aprilie 2013, cauzele C-124/13 (Parlament) și C-125/13 

(Comisie) au fost conexate pentru buna desfășurare a procedurii scrise și orale, precum și în 

vederea pronunțării hotărârii. În mod similar, prin ordonanța președintelui Curții din 11 

septembrie 2013, au fost admise cererile de intervenție formulate de Regatul Spaniei, de 

Republica Franceză și de Republica Polonă în susținerea concluziilor Consiliului. Curtea și-a 

pronunțat hotărârea la 1 decembrie 2015 și a anulat regulamentul Consiliului, ceea ce 

înseamnă că Curtea a fost de acord cu Parlamentul și cu Comisia.  

În acest timp, Parlamentul - în urma unui vot în Comisia PECH la 23 aprilie 2013 - a adoptat 

poziția sa în primă lectură la 11 iunie 2013 în legătură cu propunerea Comisiei. După 

pronunțarea hotărârii CEJ, Comisia PECH a adoptat un mandat de negociere cu Consiliul la 

19 aprilie 2016 și dosarul a fost închis în urma unui singur trilog la 29 iunie 2016. Acordul, 

care implementează principii ale noii politici comune în domeniul pescuitului și sprijină 

punerea sa în aplicare, a fost acceptat de Comisia PECH la 11 iulie 2016.  
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