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7.3.2018 A8-0041/51 

Amendamentul  51 

 

în numele Grupului ALDE 

Gérard Deprez 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că Parlamentul își va da 

aprobarea cu privire la viitorul CFM 

numai în cazul în care Consiliul și 

Comisia se angajează să modifice 

articolul 311 din TFUE la următoarea 

modificare a tratatului pentru a asigura 

paritatea între Consiliu și Parlament în 

ceea ce privește responsabilitățile lor în 

materie de colectare a veniturilor; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Amendamentul  52 

 

în numele Grupului ALDE 

Gérard Deprez 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5b. invită Consiliul și Comisia ca, în 

contextul unei viitoare revizuiri a 

tratatelor, să sprijine solicitarea 

Parlamentului de modificare a articolului 

311 din TFUE pentru a consolida rolul 

Parlamentului în procedura de adoptare a 

resurselor proprii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Amendamentul  53 

 

în numele Grupului ALDE 

Gérard Deprez 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește că Tratatul de la 

Lisabona a introdus noi dispoziții 

referitoare la punerea în aplicare a 

legislației privind resursele proprii, care 

oferă Consiliului posibilitatea de a adopta 

un regulament cu majoritate calificată după 

obținerea aprobării Parlamentului; regretă, 

cu toate acestea, că mai multe dispoziții de 

punere în aplicare, în special cele 

referitoare la calcularea resurselor bazate 

pe VNB, rămân încă în DRP; prin urmare, 

solicită o procedură de adoptare mai ușoară 

a DRP, care să fie adoptată prin 

procedura legislativă ordinară, ceea ce 

implică votul cu majoritate calificată în 

cadrul Consiliului și codecizia cu 

Parlamentul; reamintește că, în 

conformitate cu articolul 48 alineatul (7) 

din TUE, Consiliul European poate 

adopta o decizie care să permită actelor 

care nu intră sub incidența procedurii 

legislative ordinare să fie totuși prelucrate 

în conformitate cu procedura respectivă, 

care rămâne mult mai democratică și mai 

deschisă; solicită Consiliului European să 

inițieze fără întârziere un astfel de 

mecanism; 

7. reamintește că Tratatul de la 

Lisabona a introdus noi dispoziții 

referitoare la punerea în aplicare a 

legislației privind resursele proprii, care 

oferă Consiliului posibilitatea de a adopta 

un regulament cu majoritate calificată după 

obținerea aprobării Parlamentului; regretă, 

cu toate acestea, că mai multe dispoziții de 

punere în aplicare, în special cele 

referitoare la calcularea resurselor bazate 

pe VNB, rămân încă în DRP; prin urmare, 

solicită o procedură de adoptare mai ușoară 

a DRP; invită Consiliul și Comisia ca, în 

contextul unei viitoare revizuiri a 

tratatelor, să sprijine solicitarea 

Parlamentului de modificare a articolului 

311 din TFUE pentru a consolida rolul 

Parlamentului în procedura de adoptare a 

resurselor proprii; 

Or. en 

 


