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Amendamentul 1
Hanne Dahl

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul de la Lisabona 
de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și a Tratatului de instituire a 
Comunităților Europene, semnat la 13 
decembrie 2007,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona 
de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și a Tratatului de instituire a 
Comunităților Europene, semnat la 13 
decembrie 2007 și respins prin 
referendum în Irlanda în iunie 2008,

Or. en

Amendamentul 2
Hanne Dahl

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a 
unei Constituții pentru Europa, semnat la 
Roma la 29 octombrie 2004,

– având în vedere Tratatul de instituire a 
unei Constituții pentru Europa, semnat la 
Roma la 29 octombrie 2004 și respins prin 
referendum în Franța și în Olanda în 
2005,

Or. en

Amendamentul 3
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere principiul democrației 
pe care se sprijină fiecare stat membru al 
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Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 4
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. consideră că orice acțiune privind noul 
rol și noile responsabilități ale 
Parlamentului privind implementarea 
Tratatului de la Lisabona este prematură, 
înainte de aprobarea acestuia de către 
poporul Irlandei și de popoarele altor 
națiuni care fac parte din Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 5
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută obligativitatea juridică pe care 
Tratatul o conferă Cartei drepturilor 
fundamentale și recunoașterea pentru toți 
cetățenii și rezidenții UE a drepturilor, 
libertăților și principiilor pe care le 
proclamă; subliniază că Parlamentul se va 
angaja să asigure implementarea deplină a 
Cartei;

1. salută obligativitatea juridică pe care 
Tratatul o conferă Cartei drepturilor 
fundamentale și recunoașterea pentru toți 
cetățenii și rezidenții UE a drepturilor, 
libertăților și principiilor pe care le 
proclamă; subliniază că Parlamentul se va 
angaja să asigure respectarea deplină a 
Cartei;

Or. en
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Amendamentul 6
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că noul TFUE corelează 
crearea unui spațiu de libertate, securitate 
și justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a ordinii juridice a UE și a 
statelor membre (Articolul 67 din TFUE);

4. salută faptul că noul TFUE corelează 
crearea unui spațiu de libertate, securitate 
și justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a ordinii juridice a UE 
(Articolul 67 din TFUE); ia act cu respect 
de garanțiile acordate Irlandei, potrivit 
Concluziilor Președinției Consiliului 
European care a avut loc în decembrie 
2008 și subliniază faptul că Carta 
drepturilor fundamentale nu este 
obligatorie din punct de vedere legal decât 
în privința acțiunilor UE;

Or. en

Amendamentul 7
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută faptul că la articolul 208 alineatul 
(1) din TFUE se prevede că „Politica de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și 
politicile statelor membre se completează 
și se susțin reciproc”; subliniază 
răspunderea mai mare care îi revine 
Parlamentului prin faptul că Uniunea va 
avea o putere sporită de inițiativă în ceea 
ce privește elaborarea politicilor, care ar 
trebui să determine o mai bună coordonare 
a donatorilor și o mai bună diviziune a 
muncii, precum și o mai mare eficiență a 
asistenței pentru a „reduce și, pe termen 
lung, a elimina sărăcia”;

7. salută faptul că, potrivit articolului 208 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
„Politica de cooperare pentru dezvoltare a 
Uniunii și politicile statelor membre se 
completează și se susțin reciproc”, în 
vreme ce, în conformitate cu  dispozițiile 
articolului 177 alineatul (1) din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene 
„Politica Comunității în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare[...] este 
complementară politicilor statelor 
membre”; subliniază răspunderea mai 
mare care îi revine Parlamentului prin 
faptul că Uniunea va avea o putere sporită 
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de inițiativă în ceea ce privește elaborarea 
politicilor, care ar trebui să determine o 
mai bună coordonare a donatorilor și o mai 
bună diviziune a muncii, precum și o mai 
mare eficiență a asistenței pentru a „reduce 
și, pe termen lung, a elimina sărăcia” în 
contextul Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului;

Or. en

Amendamentul 8
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută, de asemenea, faptul că 
protecția consumatorilor a fost 
consolidată într-o asemenea măsură încât 
va fi adusă în primplanul altor politici ale 
Uniunii, în faza de elaborare și de 
implementare și, fiind o cerință 
intersectorială, va ocupa un loc mai 
important ca urmare a articolului 12 din 
TFUE; 

Or. de

Amendamentul 9
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își exprimă satisfacția cu privire la 
introducerea unei dispoziții privind politica 
europeană în domeniul spațial (articolul 
189 TFUE) și salută posibilitatea oferită 
Parlamentului și Consiliului de a adopta 

17. își exprimă satisfacția cu privire la 
introducerea unei dispoziții privind politica 
europeană în domeniul spațial (articolul 
189 TFUE) și salută posibilitatea oferită 
Parlamentului și Consiliului de a adopta 
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măsurile necesare pentru înființarea unui 
program spațial european pe baza 
procedurii legislative ordinare;

măsurile necesare pentru înființarea unui 
program spațial european pe baza 
procedurii legislative ordinare; cu toate 
acestea, consideră că formularea 
„excluderea oricărei armonizări a actelor 
cu putere de lege și a normelor 
administrative ale statelor membre în 
acest domeniu” care apare la articolul 
respectiv poate implica anumite obstacole 
în calea punerii în aplicare a unei politici 
europene spațiale comune;

Or. en

Amendamentul 10
Herbert Bösch

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută temeiul juridic pentru adoptarea 
măsurilor în domeniul prevenirii și 
combaterii fraudelor care afectează 
interesele financiare ale Uniunii (articolul 
325 din TFUE);

21. salută consolidarea temeiului juridic 
pentru adoptarea măsurilor UE în domeniul 
prevenirii și combaterii fraudelor care 
afectează interesele financiare ale Uniunii 
(articolul 325 din TFUE); evidențiază 
faptul că Tratatul de la Lisabona elimină 
mențiunea care figurează actualmente la 
articolul 280 din Tratatul CE potrivit 
căreia astfel de măsuri „nu se referă la 
aplicarea dreptului penal intern și nici la 
administrarea justiției în statele membre”; 

Or. en

Amendamentul 11
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută faptul că Tratatul de la Lisabona 
include sportul printre domeniile pentru 
care se stabilește un temei juridic (articolul 
165 din TFUE); subliniază îndeosebi faptul 
că Uniunea poate în sfârșit să adopte 
măsuri pentru dezvoltarea sportului și în 
special a dimensiunii europene a acestuia;

26. salută faptul că Tratatul de la Lisabona 
include sportul printre domeniile pentru 
care se stabilește un temei juridic (articolul 
165 din TFUE); subliniază îndeosebi faptul 
că Uniunea poate în sfârșit să adopte 
măsuri pentru dezvoltarea sportului și a 
dimensiunii europene a acestuia și că poate 
să țină seama în mod corespunzător de 
natura specifică a sportului la aplicarea 
altor politici europene;

Or. en

Amendamentul 12
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că orice competență a 
Consiliului de a adopta măsuri în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din TFUE face obiectul adoptării 
prealabile, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, a unui act legislativ 
în conformitate cu articolul 43 alineatul 
(2) din TFUE care descrie condițiile și 
limitările aferente competențelor conferite 
Consiliului; consideră că articolul 43 
alineatul (3) din TFUE nu prevede un 
temei juridic sau o competență autonomă 
care ar permite adoptarea sau 
modificarea oricărui act al Consiliului din 
domeniul PAC, aflat în vigoare; solicită 
Consiliului să nu adopte niciuna dintre 
măsurile menționate la articolul 43 
alineatul (3), fără consultarea 
Parlamentului;

Or. en
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Amendamentul 13
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că Tratatul de la Lisabona 
introduce schimbări de substanță în 
sistemul decizional aferent politicii 
comune a pescuitului (PCP); salută faptul 
că Parlamentul și Consiliul vor stabili, 
conform procedurii legislative ordinare, 
dispozițiile necesare atingerii obiectivelor 
PCP (articolul 43 alineatul (2) din TFUE); 
consideră, în această privință, că orice alt 
aspect, diferit de cel referitor la stabilirea 
posibilităților de pescuit și la distribuția 
cotelor, introdus, în mod oficial, în 
regulamentul anual, ca de exemplu 
aspectele privind măsurile tehnice sau 
efortul de pescuit sau introducerea unor 
acorduri adoptate în cadrul organizațiilor 
regionale de pescuit, care au propriul lor 
temei juridic, vor fi supuse în continuare 
procedurii legislative ordinare;

30. constată că Tratatul de la Lisabona 
introduce schimbări de substanță în 
sistemul decizional aferent politicii 
comune a pescuitului (PCP) și va mări, de 
asemenea, monitorizarea democratică a 
acesteia; salută faptul că Parlamentul și 
Consiliul vor stabili, conform procedurii 
legislative ordinare, dispozițiile necesare 
atingerii obiectivelor PCP (articolul 43 
alineatul (2) din TFUE); consideră, în 
această privință, că orice alt aspect, diferit 
de cel referitor la stabilirea posibilităților 
de pescuit și la distribuția cotelor, introdus, 
în mod oficial, în regulamentul anual, ca de 
exemplu aspectele privind măsurile tehnice 
sau efortul de pescuit sau introducerea unor 
acorduri adoptate în cadrul organizațiilor 
regionale de pescuit, care au propriul lor 
temei juridic, vor fi supuse în continuare 
procedurii legislative ordinare;

Or. en

Amendamentul 14
Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că rolul său privind 
monitorizarea deciziilor de politică 
monetară ale Băncii Centrale Europene 
(BCE) a devenit mai important o dată cu 
recunoașterea BCE ca instituție. salută 

32. consideră că responsabilitatea Băncii 
Centrale Europene (BCE) de a prezenta 
rapoarte privind politica monetară a 
devenit mai importantă o dată cu 
recunoașterea BCE ca instituție; salută 
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faptul că mai multe dispoziții ale statutului 
Sistemului European al Băncilor Centrale 
(SEBC) și al BCE pot fi modificate după 
consultarea Parlamentului în conformitate 
cu articolul 40 alineatul (2) din Statutul 
SEBC și BCE;

faptul că mai multe dispoziții ale statutului 
Sistemului European al Băncilor Centrale 
(SEBC) și al BCE pot fi modificate după 
consultarea Parlamentului în conformitate 
cu articolul 40 alineatul (2) din Statutul 
SEBC și BCE; afirmă că acest lucru nu 
reprezintă o încălcare a independenței 
BCE în domeniul politicii monetare sau a 
priorităților formulate în Tratat;

Or. en

Amendamentul 15
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că articolul 182 din TFUE 
reprezintă un progres, deoarece programul 
cadru multianual și crearea unei zone 
europene de cercetare, la care se face 
referire în prezentul raport vor face 
obiectul procedurii legislative ordinare; ia 
act totuși de faptul că programele specifice 
menționate la articolul respectiv vor fi 
adoptate prin procedura legislativă 
specială, ceea ce înseamnă că Parlamentul 
European va avea un rol mai mult 
consultativ (articolul 182 alineatul (4) din 
TFUE);

33. consideră că articolul 182 din TFUE 
reprezintă un progres, deoarece programul 
cadru multianual și crearea unei zone 
europene de cercetare, la care se face 
referire în prezentul raport vor face 
obiectul procedurii legislative ordinare; ia 
act totuși de faptul că programele specifice 
menționate la articolul respectiv vor fi 
adoptate prin o procedură legislativă 
specială, ceea ce înseamnă că Parlamentul 
European va avea un rol mai mult 
consultativ (articolul 182 alineatul (4) din 
TFUE);

Or. en

Amendamentul 16
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. salută faptul că, în ceea ce privește 
fondurile structurale, Tratatul de la 
Lisabona pune Parlamentul European pe 
picior de egalitate cu Consiliul, înlocuind 
procedura actuală de aviz conform cu 
procedura legislativă ordinară; consideră că 
acest lucru va avea o importanță deosebită 
pentru fondurile structurale în perioada de 
după 2013, pentru că sporește transparența 
și responsabilitatea Parlamentului față de 
cetățeni;

34. salută faptul că, în ceea ce privește 
fondurile structurale, Tratatul de la 
Lisabona pune Parlamentul European pe 
picior de egalitate cu Consiliul, înlocuind 
procedura actuală de aviz conform cu 
procedura legislativă ordinară; consideră că 
acest lucru va avea o importanță deosebită 
pentru fondurile structurale în perioada de 
după 2013, pentru că sporește transparența 
și monitorizarea acestor fonduri de către 
cetățeni;

Or. en

Amendamentul 17
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. ia act de faptul că legislația de 
interzicere a discriminării bazate pe sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală va fi supusă procedurii legislative 
speciale, necesitând acordul Parlamentului 
(articolul 19 din TFUE);

35. ia act de faptul că legislația de 
interzicere a discriminării bazate pe sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală va fi supusă unei proceduri
legislative speciale, necesitând acordul 
Parlamentului (articolul 19 din TFUE);

Or. en

Amendamentul 18
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. ia act de introducerea unei „clauze de 43. ia act de introducerea unei „clauze de 
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retragere” pentru statele membre (articolul 
50 din TUE); subliniază că acordul prin 
care se permite retragerea unui stat 
membru din Uniunea Europeană nu poate 
fi încheiat fără consimțământul 
Parlamentului;

retragere” pentru statele membre (articolul 
50 din TUE); subliniază că acordul care 
stabilește mecanismele privind retragerea 
unui stat membru din Uniunea Europeană 
nu poate fi încheiat fără consimțământul 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 19
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. solicită insistent ca orice viitor acord 
„mixt” care combină elemente specifice 
PESC și cele care nu intră în sfera PESC să 
fie tratat pe o bază juridică unică, care ar 
trebui să fie cea legată în mod direct de 
obiectul principal al acordului; subliniază 
că Parlamentul va avea dreptul de să fie 
consultat în toate situațiile, cu excepția 
celor în care acordul face referire exclusiv 
la PESC;

45. solicită insistent ca orice viitor acord 
„mixt” care combină elemente specifice 
PESC și cele care nu intră în sfera PESC să 
fie tratat în mod normal în conformitate 
cu o bază juridică unică, care ar trebui să 
fie cea legată în mod direct de obiectul 
principal al acordului; subliniază că 
Parlamentul va avea dreptul să fie consultat 
în toate situațiile, cu excepția celor în care 
acordul face referire exclusiv la PESC;

Or. en

Amendamentul 20
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. salută faptul că Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate va fi supus votului de aprobare al 
Parlamentului European , împreună cu 
ceilalți membri ai Comisiei, fiind, prin 
urmare, răspunzător în fața Parlamentului;

47. salută faptul că Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate va fi supus votului de aprobare al 
Parlamentului European, împreună cu 
ceilalți membri ai Comisiei, precum și 
unui vot de cenzură, fiind, prin urmare, 
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răspunzător în fața Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 21
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. subliniază necesitatea transparenței și a 
controlului democratic în procesul 
instituirii Serviciului european pentru 
acțiune externă (SEAE), în conformitate cu 
articolul 13a alineatul 3 din Tratatul UE și 
reamintește dreptul Parlamentului de a fi 
consultat înaintea instituirii serviciului 
respectiv; consideră că SEAE ar trebui 
trecut în subordinea administrativă a 
Comisiei; face trimitere la raportul privind 
SEAE, întocmit de Comisia pentru afaceri 
constituționale;

49. subliniază necesitatea transparenței și a 
controlului democratic în procesul 
instituirii Serviciului european pentru 
acțiune externă (SEAE), în conformitate cu 
articolul 13a alineatul 3 din Tratatul UE și 
reamintește dreptul Parlamentului de a fi 
consultat înaintea instituirii serviciului 
respectiv; insistă asupra faptului că acest 
nou serviciu trebuie să fie pe deplin 
responsabil în fața Parlamentului; 
consideră că SEAE ar trebui trecut în 
subordinea administrativă a Comisiei; face 
trimitere la rapoartele privind SEAE, 
întocmite de Comisia pentru afaceri 
constituționale;

Or. en

Amendamentul 22
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. insistă asupra faptului că în Colegiul 
Comisarilor ar trebui să existe în 
continuare un Comisar pentru dezvoltare 
și ajutor umanitar care să se ocupe de 
politica de dezvoltare a Uniunii și de 
direcția generală și de serviciile 
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responsabile cu elaborarea și gestionarea 
politicii de cooperare în domeniul 
dezvoltării și cu consultanța aferentă, în 
strânsă cooperare cu Înaltul reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, pentru a asigura 
consecvența acțiunilor externe, în 
conformitate cu articolul 208 alineatul (1) 
din TFUE;

Or. en

Amendamentul 23
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. subliniază necesitatea controlului 
democratic și a transparenței în privința 
înființării Agenției Europene de Apărare 
(AEA) și a activităților efectuate de 
aceasta, și anume prin schimburile 
periodice de informații între directorul 
executiv al AEA și comisia responsabilă a 
Parlamentului European;

51. subliniază necesitatea controlului 
democratic și a transparenței în privința 
Agenției Europene de Apărare (AEA) și a 
activităților efectuate de aceasta, și anume 
prin schimburile periodice de informații 
între directorul executiv al AEA și comisia 
responsabilă a Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 24
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. salută faptul că agențiile, în special 
Europol și Eurojust, vor fi supuse unui 
control parlamentar mai intens (articolele 
85 și 88 din TFUE);

53. salută faptul că agențiile, în special 
Europol și Eurojust, vor fi supuse unui 
control parlamentar mai intens (articolele 
85 și 88 din TFUE); consideră totuși că 
menținerea procedurii de consultanță 
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pentru înființarea de întreprinderi 
comune în domeniul cercetării și al 
dezvoltări tehnologice (articolele 187 și 
188 din TFUE) ar putea contraveni 
spiritului actelor juridice ale Uniunii de 
înființare a agențiilor;

Or. en

Amendamentul 25
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. solicită Președintelui Consiliului 
European să ofere Parlamentului informații 
complete în legătură cu pregătirile pentru 
reuniunile Consiliului European și să 
întocmească un raport privind rezultatul 
acestor reuniuni;

54. solicită Președintelui Consiliului 
European să ofere Parlamentului informații 
complete în legătură cu pregătirile pentru 
reuniunile Consiliului European și să 
întocmească un raport privind rezultatul 
acestor reuniuni, dacă este posibil în 
termen de două zile lucrătoare (dacă este 
necesar, în cadrul unei reuniuni speciale 
a Parlamentului);

Or. en

Amendamentul 26
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. solicită Președintelui prin rotație al 
Consiliului European să informeze 
Parlamentul în legătură cu programele 
președinției și cu rezultatele obținute;

55. solicită Președintelui prin rotație al 
Consiliului European să informeze 
comisiile Parlamentului în legătură cu 
programele președinției și cu rezultatele 
obținute;

Or. en
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Amendamentul 27
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. îndeamnă viitorul Înalt Reprezentant al 
Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica 
de Securitate să găsească, împreună cu 
Parlamentul, metode adecvate de informare 
și consultare deplină a Parlamentului cu 
privire la acțiunile externe ale Uniunii, 
implicând în mod corespunzător toate 
comisiile Parlamentului care se ocupă cu 
domeniile care intră în sfera de atribuții a 
Înaltului Reprezentant;

56. îndeamnă viitorul Vice-președinte al 
Comisiei/ Înalt Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe și Politica de 
Securitate să găsească, împreună cu 
Parlamentul, metode adecvate de informare 
și consultare deplină a Parlamentului cu 
privire la acțiunile externe ale Uniunii, 
implicând în mod corespunzător toate 
comisiile Parlamentului care se ocupă cu 
domeniile care intră în sfera de atribuții a 
Înaltului Reprezentant;

Or. en

Amendamentul 28
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. salută noile drepturi conferite 
parlamentelor naționale în legătură cu 
controlul prealabil privind aplicarea 
principiului subsidiarității în toate actele 
legislative ale Uniunii; este de părere că 
consolidarea controlului exercitat de 
parlamentele naționale asupra politicilor 
europene va mări, de asemenea, gradul de 
informare a populației cu privire la 
activitățile Uniunii;

61. salută noile drepturi conferite 
parlamentelor naționale în legătură cu 
controlul prealabil privind aplicarea 
principiului subsidiarității în toate actele 
legislative ale Uniunii; este de părere că 
consolidarea controlului exercitat de 
parlamentele naționale asupra politicilor 
europene va mări, de asemenea, gradul de 
informare a populației cu privire la 
activitățile Uniunii; subliniază faptul că 
este necesar ca Parlamentul European și 
parlamentele naționale să se pregătească 
în mod cât mai eficient în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 29
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 64 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64a. salută în special dispozițiile 
articolului 290 alineatul (2) din TFUE 
care are în vedere acordarea unui drept 
egal Parlamentului (și Consiliului) de a 
revoca delegarea competențelor și de a 
contesta acte delegate individuale;

Or. en

Amendamentul 30
Maria da Assunção Esteves

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. solicită celorlalte instituții să înceapă 
negocierile pentru un acord 
interinstituțional care să cuprindă:

eliminat

(a) principalele obiective care trebuie 
realizate de Uniunea Europeană după 
2009, de exemplu sub forma unui acord 
cadru între cele trei instituții politice 
asupra unui program cadru pentru 
mandatul Parlamentului și Comisiei care 
începe în 2009;
(b) măsurile de punere în aplicare care 
trebuie adoptate pentru ca Tratatul să fie 
un succes pentru instituții și pentru 
cetățenii europeni.

Or. pt
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Amendamentul 31
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. consideră că este necesar să se facă tot 
posibilul pentru a se asigura elaborarea 
unei politici europene de informare și 
comunicare și face un nou apel pentru 
încheierea unui acord interinstituțional 
care să stabilească principiile comune ce 
ar putea reglementa cooperarea între 
instituțiile europene în acest domeniu, 
luând în considerare noua dispoziție care 
reglementează acordurile 
interinstituționale în cadrul Tratatului de 
la Lisabona (articolul 295 din TFUE);

78. consideră că este necesar să se facă tot 
posibilul pentru a se asigura elaborarea 
unei politici europene de informare și 
comunicare și consideră declarația 
politică comună dată de cele trei instituții 
în privința comunicări ca pe un util pas 
înainte pentru atingerea obiectivului
respectiv;

Or. en

Amendamentul 32
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Subtitlu înainte de punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.2. Propunerile de noi texte legislative 
adresate Comisiei

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 79
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. solicită Comisiei să prezinte rapid o 
inițiativă pentru punerea în aplicare a 
„inițiativei cetățenești” care să stabilească 
în mod clar, simplu și accesibil tuturor, 
condițiile exercitării acestui drept 
cetățenesc; face trimitere la raportul 
privind „inițiativa cetățenească”, întocmit 
de Comisia pentru afaceri constituționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. solicită Comisiei să adopte 
regulamente de implementare a 
articolului 298 din TFUE privind buna 
administrare, ce va da un răspuns 
apelurilor repetate lansate de către 
Parlament și Ombudsmanul European 
pentru crearea unui sistem comun de 
drept administrativ care să reglementeze 
administrația europeană;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. solicită Comisiei să folosească noul 
temei juridic pentru adoptarea 

eliminat
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orientărilor generale de politică 
economică pentru zona euro (articolul 
136 din TFUE), precum și a unor măsuri 
de consolidare a coordonării și 
supravegherii disciplinei bugetare a 
statelor membre și pentru a implica total 
Parlamentul European în definirea 
procedurii și punerea sa în aplicare;

Or. en

Amendamentul 36
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. invită Comisia să utilizeze fără 
întârziere noul articol 197 din TFUE 
pentru a prezenta neîntârziat o inițiativă 
privind cooperarea administrativă în 
domeniul fiscal și al supravegherii 
piețelor serviciilor financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. solicită Comisiei să prezinte un proiect 
de regulament care să permită 
Parlamentului European și Consiliului să 
adopte normele de aplicare detaliate 
privind procedura de supraveghere 
multilaterală, în conformitate cu articolul 
121 alineatul (6) din TFUE;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 38
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. este de părere că aceste măsuri de 
susținere a formării magistraților și a 
personalului din justiție, de adoptat prin 
codecizie și care pot cuprinde, 
aproximativ, legislația și reglementările 
statelor membre, ar trebui luate în 
considerație în regim de urgență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 85

Propunerea de rezoluție Amendamentul

85. consideră că acest nou temei juridic 
care prevede procedura de codecizie în 
cazul drepturilor de proprietate 
intelectuală ar trebui utilizat de Comisie 
pentru relansarea ideii unui brevet valabil 
la nivelul Uniunii Europene și pentru a 
completa și consolida legislația europeană 
în materie de drepturi de proprietate 
intelectuală;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 40
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. îndeamnă Comisia să prezinte 
propuneri pentru un Statut al asociațiilor 
și fundațiilor europene, ținând cont de 
noul articol privind democrația 
participativă (articolul 11 din TUE);

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. îndeamnă Comisia să prezinte 
propuneri de acte legislative sau alte 
măsuri în domeniul turismului; în mod 
specific privind colectarea de date 
statistice, crearea unui/unor sistem(e) de 
clasificare europene pentru serviciile de 
cazare și extinderea domeniului de 
aplicare a dispozițiilor în materie de 
protecția consumatorului pentru toate 
paginile de internet ce oferă servicii de 
vacanță;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Dushana Zdravkova

Propunere de rezoluție
Punctul 87 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

87a. îndeamnă Comisia să prezinte 
propuneri de acte legislative sau alte 
măsuri în domeniul sportului, după cum 
se prevede în „Carta Albă privind 
sportul”;

Or. en

Amendamentul 43
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere Consiliului și Parlamentului 
propuneri legislative care urmăresc 
sporirea eficienței diferitelor politici 
comunitare de combatere a traficului de 
femei și copii în scopul exploatării 
sexuale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. ia act de faptul că Tratatul de la 
Lisabona permite includerea Fondului 
European de Dezvoltare în bugetul 
Uniunii; solicită Consiliului și Comisiei să 
ia măsurile necesare privind bugetul 
Uniunii Europene cu ocazia revizuirii 
intermediare din 2008/2009;

89. ia act de faptul că Tratatul de la 
Lisabona permite includerea Fondului 
European de Dezvoltare în bugetul 
Uniunii; solicită Consiliului și Comisiei să 
ia măsurile necesare în acest scop;
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Or. en

Amendamentul 45
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. ia act de faptul că Tratatul de la 
Lisabona permite includerea Fondului 
European de Dezvoltare în bugetul 
Uniunii; solicită Consiliului și Comisiei să 
ia măsurile necesare privind bugetul 
Uniunii Europene cu ocazia revizuirii 
intermediare din 2008/2009;

89. ia act de faptul că Tratatul de la 
Lisabona permite includerea Fondului 
European de Dezvoltare în bugetul 
Uniunii, ceea ce va întări legitimitatea 
democratică a unei părți importante a 
politicii UE în domeniul dezvoltării; 
solicită Consiliului și Comisiei să ia 
măsurile necesare privind bugetul Uniunii 
Europene cu ocazia revizuirii intermediare 
din 2008/2009;

Or. en

Amendamentul 46
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Subtitlu înainte de punctul 90

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.3. Propuneri de politici viitoare eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 92
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. solicită Comisiei și Consiliului să 
contribuie la îmbunătățirea relațiilor între 
autoritățile europene și autoritățile 
naționale, îndeosebi în domeniile 
legislativ și judiciar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. solicită, prin urmare, delimitarea 
domeniului de aplicare al competenței 
exclusive în domeniul resurselor biologice 
marine și a modului în care acestea se 
raportează la competența comună în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. consideră că obiectivele politicii 
agricole trebuie să țină seama de noile 
provocări; consideră, de asemenea, că 
trebuie acordată prioritate în continuare 
producției alimentare, având în vedere 
siguranța alimentară mondială, fără a 
neglija problemele legate de siguranța 

eliminat
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energetică și protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 50
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. invită Consiliul să lanseze, împreună 
cu Parlamentul, o analiză a modului în 
care ar trebui aplicate dispozițiile 
articolului 127 alineatul (6) din TFUE, 
care îi permit să încredințeze BCE sarcini 
specifice „privind controlul prudențial al 
instituțiilor de credit și al altor instituții 
financiare, cu excepția societăților de 
asigurări;

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Maria da Assunção Esteves

Propunere de rezoluție
Punctul 95 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95a. se angajează să se implice în 
consolidarea guvernanței democratice a 
UE în vederea formulării unui răspuns 
comun la provocările globalizării;

Or. pt
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Amendamentul 52
Dushana Zdravkova

Propunere de rezoluție
Punctul 95 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95a. solicită Comisiei să propună o 
strategie pentru dezvoltarea regiunii 
Mării Negre cu obiectivul de a întări 
securitatea frontierei sud-estice a UE, 
precum și de a asigura o abordare 
integrată și consecvență în relațiile cu 
fostele republici sovietice din regiunile 
Mării Negre și Mării Caspice (Armenia, 
Azerbaidjan, Georgia, Moldova și 
Ucraina);

Or. en

Amendamentul 53
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 96

Propunerea de rezoluție Amendamentul

96. subliniază nevoia de a asigura 
consecvența și o abordare integrată în 
ceea privește programarea dezvoltării și al 
ajutorului umanitar pentru țările din 
Africa, Caraibe și Pacific (ACP), din Asia 
și din America Latină;

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Danutė Budreikaitė, Josep Borrell Fontelles

Propunere de rezoluție
Punctul 96
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

96. subliniază nevoia de a asigura 
consecvența și o abordare integrată în ceea 
privește programarea dezvoltării și al 
ajutorului umanitar pentru țările din Africa, 
Caraibe și Pacific (ACP), din Asia și din 
America Latină;

96. subliniază nevoia de a asigura 
consecvența și o abordare integrată, 
inclusiv în structura și competențele 
direcției sale generale, în ceea ce privește 
politicile și bugetul, în ceea privește 
programarea dezvoltării și a ajutorului 
umanitar pentru țările din Africa, Caraibe 
și Pacific (ACP), din Asia și din America 
Latină; solicită ca Direcției Generale 
Dezvoltare să i se atribuie competențele 
pentru întreaga sferă a cooperării pentru 
dezvoltare a UE, inclusiv pentru 
cooperarea cu țările în curs de dezvoltare 
care nu fac parte din grupul ACP, iar 
EuropeAid să fie integrată în cadrul 
Direcției Generale Dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 55
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 97

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97. susține cu fermitate promovarea 
efectivă a aspectelor necomerciale, cum 
ar fi respectarea normelor sociale și de 
mediu, precum și a celor privind 
siguranța alimentară, în cadrul punerii în 
aplicare a PCC la nivel bilateral, 
interregional și multilateral;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 56
Maria da Assunção Esteves

Propunere de rezoluție
Punctul 97 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97a. se angajează să-și adapteze 
organizarea internă în vederea optimizării 
și raționalizării exercitării noilor 
competențe conferite de către Tratat;

Or. pt
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