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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 unui Protocol la 

Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile 

Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de 

altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la 

comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind 

produsele textile 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16384/1/2010), 

– având în vedere proiectul de Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire 

a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul 

extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere 

expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16388/2010), 

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

articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0097/2011), 

– având în vedere Rezoluția sa provizorie din 15 decembrie 20111 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului, 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...2 referitoare la proiectul de 

decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), 

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

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei 

pentru afaceri externe (A8-0332/2016), 

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 

Uzbekistan. 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0586. 
2 Texte adoptate, P8_TA(0000)0000. 
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Parlamentului European i se solicită aprobarea unui Protocol de modificare a Acordului de 

parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, 

și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, cu privire la extinderea prevederilor Acordului de 

parteneriat și cooperare la comerțul bilateral cu textile. Ratificarea protocolului privind 

comerțul cu textile ar atrage după sine includerea produselor textile în Acordul de parteneriat 

și cooperare (APC) încheiat între această țară și UE în 1999. Dispozițiile prevăzute la titlul 

„Schimburi comerciale cu bunuri” din APC-ul menționat ar fi, prin urmare, valabile și pentru 

produsele textile. Acest titlu prevede acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai 

favorizate, schimburi comerciale fără restricții cantitative, principiul liberei circulații, 

schimburi comerciale la prețurile pieței, o clauză de salvgardare și interdicții sau limitări ale 

importurilor, exporturilor sau tranzitului de bunuri din motive de moralitate publică, interes 

public sau securitate publică. 

În decembrie 2011, Parlamentul European a adoptat un raport interimar în care și-a dat 

aprobarea sub rezerva îmbunătățirii situației drepturilor omului în Uzbekistan, îndeosebi în 

ceea ce privește folosirea muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea anuală a 

bumbacului. În raportul interimar sunt formulate 14 recomandări.  

În urma adoptării raportului, s-a inițiat un dialog cu Uzbekistanul, în cadrul căruia au avut loc 

audieri anuale la care au participat mai multe părți interesate, printre care societatea civilă, 

autoritățile uzbece și instituțiile europene și internaționale. S-a stabilit de asemenea o strânsă 

cooperare între Uzbekistan și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu scopul de a 

evalua acțiunile întreprinse în vederea eradicării muncii copiilor și a muncii forțate la 

recoltarea anuală a bumbacului în Uzbekistan. OIM a organizat pentru prima dată o misiune 

de monitorizare a recoltării bumbacului în 2013 și, ulterior, în 2014 și 2015, fiind prevăzută o 

misiune de monitorizare și în 2016 în cadrul căreia se va acorda o atenție deosebită chestiunii 

muncii forțate.  

Potrivit raportului ultimei misiuni de monitorizare a OIM desfășurată în perioada 14 

septembrie - 31 octombrie 2015, în practică, munca copiilor a fost eradicată în totalitate la 

recoltarea bumbacului. Autoritățile publice au luat diferite măsuri pentru a elimina munca 

copiilor, de exemplu, asigurând servicii de îngrijire a copiilor după programul școlar, amenzi 

pentru cei care încalcă normele și determinarea părinților, educatorilor și a fermierilor să își 

asume responsabilitatea în mai mare măsură. Au fost descoperite doar câteva cazuri izolate. 

OIM a declarat că munca copiilor este un fenomen sporadic, care a devenit inacceptabil din 

punct de vedere social.  

Nu se poate spune același lucru despre munca forțată. Este mai dificil să se evalueze situația 

acesteia; de aceea, OIM a identificat o serie de indicatori ai muncii forțate legați de condiții de 

muncă abuzive și procesul de recrutare. Autoritățile uzbece și-au asumat o serie de 

angajamente pentru a elimina treptat munca forțată a adulților; printre acestea se numără 

instituirea unui mecanism de feedback pentru a soluționa doleanțele cetățenilor, organizarea 

de campanii de sensibilizare și crearea unui program de evaluare a punerii în aplicare a 

convențiilor internaționale în domeniu.  

Parlamentul European sprijină pe deplin eforturile depuse de OIM pentru a aboli definitiv 

munca forțată în Uzbekistan. Eforturile depuse de autoritățile uzbece trebuie, de asemenea, 
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încurajate. Prin urmare, raportoarea consideră că, în contextul actual de cooperare și dialog, 

Parlamentul European poate să aprobe Protocolul privind produsele textile cu Uzbekistanul.  

Cu toate acestea, în cazul în care autoritățile uzbece suspendă eforturile pentru realizarea 

angajamentelor privind abolirea muncii forțate, Parlamentul European își rezervă posibilitatea 

de a solicita Comisiei Europene și Consiliului punerea în aplicare a articolelor 2 și 95 din 

APC, potrivit cărora, pot fi luate măsuri generale sau speciale legate de încălcarea drepturilor 

omului. 
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25.10.2016 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de 

parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a 

acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în 

vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

Raportor pentru aviz: Elmar Brok 

 

 

 

Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în 

fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind 

încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat 

între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 

Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor 

acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind 

produsele textile. 
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Extinderea la comerțul bilateral cu textile a dispozițiilor Acordului de 

parteneriat și cooperare CE/Uzbekistan 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 

Titlu Extinderea la comerțul bilateral cu textile a dispozițiilor Acordului de 
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