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Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2021 referitoare la poziția 
în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a unui Program privind piața internă, 
competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul 
plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile 
europene (Programul privind piața unică) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 
nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014 și (UE) nr. 652/2014 (14281/1/2020 – 
C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20182,

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0441),

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

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 
articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 40.
2 JO C 86, 7.3.2019, p. 259.
3 Texte adoptate la 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.



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

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A9-0142/2021),

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 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.


