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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 propunere de regulament al Consiliului privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității 
părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)
(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul Consiliului (15401/2018),

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0411),

– având în vedere poziția sa din 18 ianuarie 20181,

– având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat din nou de către Consiliu (C7-0023/2019),

– având în vedere articolul 50 alineatul (1), articolul 78c și articolul 78e din Regulamentul 
său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0056/2019),

1. aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenționează să 
modifice în mod substanțial proiectul sau să îl înlocuiască cu un alt text;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0017.
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea 
internațională de copii (reformare)
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       Data numirii
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Examinare în comisie 23.1.2019
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