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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută extinderea aplicării procedurii de codecizie la politica agricolă comună (PAC);

2. consideră că introducerea procedurii legislative ordinare, respectiv a codeciziei, în 
domeniul PAC sporește responsabilitatea democratică a Uniunii Europene, întrucât 
Parlamentul European, care îi reprezintă pe cetățenii Uniunii, va colegifera pe picior de 
egalitate cu Consiliul, care reprezintă statele membre; 

3. subliniază faptul că Parlamentul European este unicul for reprezentativ al cetățenilor 
europeni ales în mod democratic;

4. consideră că dispozițiile privind agricultura trebuie extinse, pentru a ține seama de 
situația actuală; subliniază, de asemenea, faptul că trebuie, în continuare, acordată 
prioritate producției alimentare, pentru a garanta siguranța alimentară la nivel mondial, 
fără a pierde din vedere problemele legate de siguranța energetică și de protecția 
mediului;

5. subliniază faptul că Parlamentul trebuie să se asigure că dispozițiile necesare pentru 
realizarea obiectivelor PAC sunt stabilite în acte legislative, și nu fac obiectul unor acte 
adoptate doar de Consiliu sau de către Comisie în cadrul competențelor acesteia privind 
actele delegate și măsurile de punere în aplicare;

6. subliniază faptul că întreaga legislație actuală a Consiliului adoptată în temeiul articolelor 
36 și 37 din Tratatul CE va face obiectul noului articol 37 alineatul (2), adică al 
procedurii de codecizie; precizează că aceasta privește, în special, cele patru texte 
orizontale principale din domeniul agriculturii (OCP unică, Regulamentul privind plățile 
directe, Regulamentul privind dezvoltarea rurală, precum și finanțarea PAC); indică, de 
asemenea, faptul că legislația privind calitatea, agricultura ecologică și promovarea vor 
intra la rândul lor în domeniul de aplicare al articolului 37 alineatul (2);

7. consideră că articolul 37 alineatul (3) nu constituie, în sine, o competență independentă; 
subliniază faptul că este necesar un act de codecizie adoptat în temeiul articolului 37 
alineatul (2) pentru a prevedea dacă și cum își poate exercita Consiliul competențele sale 
în temeiul articolului 37 alineatul (3);

8. solicită ca măsurile menționate la articolul 37 alineatul (3) să nu poată fi luate numai de 
Consiliu, fără consultarea Parlamentului;

9. consideră că niciun act existent al Consiliului nu ar fi putut fi adoptat în temeiul 
articolului 37 alineatul (3) și, prin urmare, consideră că domeniul și posibila aplicare a 
acestui alineat nu pot servi ca temei general pentru acte legislative;

10. constată că procedurile de comitologie adoptate în temeiul articolului 202 din Tratatul CE 
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vor fi abrogate; subliniază rolul esențial pe care Parlamentul trebuie să-l joace în raport 
cu articolul 249c în ceea ce privește formularea unui nou cadru de comitologie (respectiv, 
prin adoptarea de acte în conformitate cu procedura legislativă ordinară), în special cu 
privire la rolul comisiilor în domeniul agriculturii; subliniază, prin urmare, necesitatea de 
a se asigura că Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală este reprezentată în cadrul 
negocierilor interinstituționale în cursul cărora va fi elaborat noul cadru de comitologie;

11. subliniază necesitatea implicării corespunzătoare a comisiilor de specialitate ale 
Parlamentului în cadrul discuțiilor în curs privind viitorul regim al comitologiei în 
temeiul Tratatului de la Lisabona, în vederea facilitării unei tranziții line de la sistemul 
actual la dispozițiile viitoare; consideră că trebuie garantat controlul parlamentar asupra 
actelor delegate și măsurilor de punere în aplicare;

12. subliniază necesitatea consolidării relațiilor și a instituirii unui dialog mai intens și mai 
regulat cu parlamentele naționale, dat fiind faptul că Tratatul de la Lisabona introduce la 
articolul 3b alineatul (3) un control realizat de parlamentele naționale în temeiul 
principiului de subsidiaritate;

13. subliniază că Tratatul de la Lisabona se va aplica tuturor propunerilor legislative care au 
fost deja inițiate în momentul intrării sale în vigoare;
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