
 

 

P7_TA(2014)0246 

Echipamentele radio ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea 

legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 

radio (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2012)0584), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

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

Comisie (C7-0333/2012), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 20131, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 

ianuarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 

294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-

0316/2013), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația anexată, care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, împreună cu actul legislativ final; 

3. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  JO C 133, 9.5.2013, p. 58. 
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Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2014 în vederea 

adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE  

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Directiva 2014/53/UE.) 

 



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Parlamentul European consideră că doar dacă și în măsura în care actele de punere în aplicare în 

sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate în cadrul reuniunilor comitetelor, 

acestea din urmă pot fi considerate comitete de comitologie în sensul menționat în anexa I la 

Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Prin 

urmare, reuniunile comitetelor intră sub incidența punctului 15 din acordul-cadru dacă și în 

măsura în care sunt discutate alte chestiuni. 


