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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 propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului 

de garantare pentru acțiuni externe 

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0582), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0374/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru afaceri 

externe, al Comisiei pentru dezvoltare și al Comisiei pentru comerț internațional (A8-

0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 

Articolul 8 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În plus, Comisia transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Curții de Conturi, 

până la data de 31 mai a fiecărui an, un 

raport anual privind gestionarea Fondului 

de garantare în anul calendaristic 

În plus, Comisia transmite Parlamentului 

European, Consiliului și Curții de Conturi, 

până la data de 31 mai a fiecărui an, un 

raport anual privind gestionarea Fondului 

de garantare în anul calendaristic 
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precedent. Raportul anual conține 

prezentarea situației financiare a Fondului 

de garantare la sfârșitul anului calendaristic 

anterior, fluxurile financiare din cursul 

anului calendaristic anterior, precum și 

tranzacțiile semnificative și orice 

informații relevante privind conturile 

financiare. Raportul include, de asemenea, 

informații cu privire la gestiunea 

financiară, performanța și riscul aferent 

Fondului de garantare la sfârșitul anului 

calendaristic anterior. 

precedent. Raportul anual conține 

prezentarea situației financiare a Fondului 

de garantare la sfârșitul anului calendaristic 

anterior, fluxurile financiare din cursul 

anului calendaristic anterior, precum și 

tranzacțiile semnificative și orice 

informații relevante privind conturile 

financiare. Raportul include, de asemenea, 

informații cu privire la gestiunea 

financiară, performanța și riscul aferent 

Fondului de garantare la sfârșitul anului 

calendaristic anterior și o evaluare a 

compatibilității sumei țintă de 9 % și a 

pragului de 10 % menționat la articolul 3, 

precum și a gestionării activelor Fondului 

de garantare de către Comisie. 

Or. en 

 

 

 

 


