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Cererea de azil prezentată într-unul dintre statele membre de către un 

resortisant al unei țări terțe sau un apatrid ***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la poziția în 

primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de 

către un apatrid (reformare) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15605/3/2012 – C7-0164/2013), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iulie 20091, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 20092, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 

Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0820), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (A7-0216/2013), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta 

rezoluție; 

3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene; 

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul 

General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună 

                                                 
1  JO C 317, 23.12.2009, p. 115. 
2  JO C 79, 27.3.2010, p. 58. 
3  JO C 212 E, 5.8.2010, p. 370. 



cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei; 

6. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 

precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

Declarația comună a Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei 

 

Consiliul și Parlamentul European invită Comisia să analizeze, fără a se aduce atingere 

dreptului său de inițiativă, posibilitatea unei revizuiri a articolului 8 alineatul (4) din 

Regulamentul Dublin reformat de îndată ce Curtea de Justiție va pronunța o hotărâre în cauza 

C-648/11 MA și alții/Secretary of State for the Home Department și cel mai târziu până la 

termenul prevăzut la articolul 46 din Regulamentul Dublin. Atât Parlamentul European, cât și 

Consiliul își vor exercita în acel moment competențele legislative, ținând seama de interesul 

superior al copilului. 

În virtutea spiritului de compromis și pentru a asigura adoptarea imediată a propunerii, Comisia 

acceptă să analizeze această solicitare, pe care o înțelege ca fiind limitată la prezentele 

circumstanțe specifice, fără a crea un precedent.  

 

 


