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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 propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea 

și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal 

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07712/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind 

cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (07682/2016), 

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

207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0237/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0000/2018), 

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 Noii Zeelande. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

În octombrie 2017, Parlamentul European a adoptat recomandările sale privind mandatul de 

negociere a unui acord de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă, 

care vizează un cadru modern, aprofundat, ambițios, echilibrat, echitabil și cuprinzător de 

liber schimb ca o modalitate de aprofundare și consolidare în continuare a relațiilor bilaterale 

comerciale și de investiții, deja mature, dintre cei doi parteneri.  

Deși nu este legat în mod direct de viitoarele negocieri privind ALS, Acordul dintre UE și 

Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, 

care face obiectul prezentului raport, poate fi considerat drept un alt pas în direcția 

aprofundării relațiilor comerciale și economice dintre UE și Noua Zeelandă, prin instaurarea 

unui mediu vamal mai sigur și mai favorabil comerțului. Prin urmare, încheierea acestui acord 

ar trebui, în opinia raportorului, să constituie un pas binevenit în vederea pregătirii unui viitor 

ALS.  

Acordul respectiv a fost semnat la 3 iulie 2017, negocierile au fost demarate inițial în 2013, 

iar Parlamentul European a fost acum invitat să îl aprobe înainte de încheierea acestuia.  

Obiectivul general al acordului este dezvoltarea și intensificarea cooperării și a asistenței 

administrative reciproce în domeniul vamal cu Noua Zeelandă. În special, acesta stabilește un 

temei juridic pentru un cadru de cooperare care are ca obiectiv securizarea lanțului de 

aprovizionare și facilitarea comerțului legitim, permițând totodată schimbul de informații 

pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației vamale și prevenirea, anchetarea și 

combaterea încălcărilor legislației vamale. 

Mai precis, acest acord vizează:  

- sprijinirea comerțului legitim prin crearea unui schimb mai previzibil și care să favorizeze 

comerțul;  

- facilitarea în continuare a schimbului de informații și a cooperării autorităților vamale în 

vederea facilitării utilizării unor noi instrumente sau creșterii eficienței instrumentelor 

existente; 

- promovarea unor proceduri moderne și simple pentru a economisi timp și bani în vămuirea 

mărfurilor, în deplină concordanță cu angajamentele luate în cadrul acordului privind 

facilitarea comerțului, creând, astfel, condiții de concurență echitabile pentru operatorii 

economici de ambele părți; 

- să contribuie la prevenirea, anchetarea și combaterea încălcărilor legislației vamale, 

contribuind astfel la protecția consumatorilor prin împiedicarea produselor ilegale sau 

dăunătoare de a intra pe piața europeană. 

UE a încheiat deja numeroase alte acorduri similare privind asistența administrativă reciprocă 

în domeniul vamal, printre altele cu Coreea, Canada, Hong Kong, SUA, India, China și 

Japonia. Raportorul consideră că este oportun să se încheie un astfel de acord și cu un partener 

apropiat și fiabil precum Noua Zeelandă, pentru a permite o cooperare mai eficientă între 

autoritățile vamale și a continua întărirea și aprofundarea relației cu Noua Zeelandă și 

recomandă, prin urmare, aprobarea acestui acord. 


