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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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 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea 

schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea 

vehiculelor în Portugalia  

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)) 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European,  

– având în vedere proiectul Consiliului (13308/2017), 

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 

cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam și articolul 9 din Protocolul nr. 36 

privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-

0419/2017), 

– având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind 

intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului 

și a criminalității transfrontaliere1, în special articolul 33, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0017/2018), 

1. aprobă proiectul Consiliului; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial textul aprobat de Parlament; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei. 

                                                 
1 JO L 210, 6.8.2008, p.1. 
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