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Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și 

bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a 

plantelor ***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la poziția 

în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului 

European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate 

pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind 

sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a 

plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) 

nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 

și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) 

nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 

2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și 

ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a 

Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 

2013/0140(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10755/1/2016 – C8-0015/2017), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 

20131, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 29 noiembrie 20132, 

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

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0265), 

                                                 
1  JO C 67, 6.3.2014, p. 166. 
2  JO C 114, 15.4.2014, p. 96. 
3  Texte adoptate, P7_TA(2014)0380. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2014:114:TOC


 

 

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

Europene, 

– având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (A8-0022/2017), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

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

funcționarea Uniunii Europene; 

4. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 


