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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 

privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și 

Kosovo* , pe de altă parte 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0460), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 

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

Comisie (C8-0327/2016), 

– 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 comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe (A8-0000/2016), 

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 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

acordului, Comisiei ar trebui să i se confere 

competențe de executare. Respectivele 

competențe ar trebui exercitate în 

(3) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

acordului, Comisiei ar trebui să i se confere 

competențe de executare. Respectivele 

competențe ar trebui exercitate în 

                                                 
*  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/1999 și 

Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.   
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conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului2. Având în vedere că actele de 

punere în aplicare fac parte din politica 

comercială comună, acestea ar trebui 

adoptate prin procedura de examinare. În 

cazurile în care acordul prevede 

posibilitatea ca, în circumstanțe 

excepționale și critice, să se aplice măsuri 

urgente necesare pentru a face față 

situației, Comisia ar trebui să adopte 

imediat astfel de acte de punere în aplicare. 

Pentru măsurile privind produsele agricole 

și pescărești, în cazurile în care există 

motive imperioase de urgență justificate 

corespunzător, Comisia ar trebui să adopte 

imediat astfel de acte de punere în aplicare.  

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului2. Având în vedere că actele de 

punere în aplicare fac parte din politica 

comercială comună, acestea ar trebui în 

principiu adoptate prin procedura de 

examinare. În cazurile în care acordul 

prevede posibilitatea ca, în circumstanțe 

excepționale și critice, să se aplice de 

îndată măsuri necesare pentru a face față 

situației, Comisia ar trebui să adopte 

imediat astfel de acte de punere în aplicare. 

Pentru măsurile privind produsele agricole 

și pescărești, în cazurile în care există 

motive imperioase de urgență justificate 

corespunzător, Comisia ar trebui să adopte 

imediat astfel de acte de punere în aplicare.  

____________________ ____________________ 

2 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

2 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a asigura aplicarea și 

gestionarea eficace a contingentelor 

tarifare acordate în temeiul acordului, 

precum și pentru a asigura securitatea 

juridică și egalitatea de tratament în ceea 

ce privește perceperea de taxe, anumite 

dispoziții ale prezentului regulament ar 

trebui să se aplice de la data intrării în 

vigoare a acordului, 

eliminat 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 eliminat 

Supraveghere  

În scopul punerii în aplicare a articolului 

34 din acord, se instituie o supraveghere a 

Uniunii pentru importul mărfurilor 

enumerate în anexa V la Protocolul nr. 3 

la acord. Se aplică procedura prevăzută la 

articolul 308 litera (d) din Regulamentul 

(CEE) nr. 2454/93 al Comisiei 7. 

 

____________________  

7 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al 

Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a 

unor dispoziții de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 

Consiliului de instituire a Codului vamal 

comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). 

 

Or. en 

 

 

 


