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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 procedurii de codecizie asupra politicii agricole comune (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. Regretă faptul că obiectivele PAC (articolele 33 și 34 din Tratatul CE) nu au fost 
modificate prin Tratatul de la Lisabona și că aceste obiective rămân identice celor stabilite 
inițial la începutul PAC; consideră că dispozițiile privind agricultura trebuie actualizate, 
pentru a ține seama de situația actuală (introducerea unui al doilea pilon, dezvoltarea 
rurală, calitatea, bunăstarea animalelor și mediul);

4. Subliniază faptul că Parlamentul trebuie să se asigure că dispozițiile necesare pentru 
urmărirea obiectivelor PAC sunt stabilite în acte legislative, nefiind lăsate unor acte care 
urmează a fi adoptate doar de Consiliu sau de Comisie în cadrul competențelor acesteia 
privind actele delegate și actele de punere în aplicare;

5. Subliniază faptul că întreaga legislație actuală a Consiliului adoptată în temeiul articolelor 
36 și 37 din Tratatul CE se va supune noului articol 37 alineatul (2), respectiv procedura 
de codecizie; acesta este, în special, cazul celor patru texte orizontale principale din 
domeniul agriculturii (Regulamentul unic OPC, Regulamentul privind plățile directe, 
Regulamentul privind dezvoltarea rurală, precum și finanțarea PAC); de asemenea, 
legislația privind calitatea, agricultura ecologică și promovarea vor intra la rândul lor în 
domeniul de aplicare al articolului 37 alineatul (2);

6. Consideră că articolul 37 alineatul (3) nu conține o competență independentă în sine; 
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);

7. Regretă faptul că măsurile prevăzute la articolul 37 alineatul (3), care erau anterior 
reglementate de procedura de consultare, pot fi acum luate de Consiliu singur, fără 
consultarea Parlamentului;

8. Consideră că nici un 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 sunt inexistente;

9. Constată că procedurile de comitologie adoptate în temeiul articolului 202 din Tratatul CE 
vor fi abrogate; subliniază rolul esențial pe care Parlamentul trebuie să-l joace cu privire la 
articolul 249c în formularea unui nou cadru de comitologie (respectiv, prin adoptarea de 
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acte în conformitate cu procedura legislativă ordinară), în special cu privire la rolul 
comisiilor în domeniul agriculturii;

10. Subliniază necesitatea întăririi relațiilor și a instituirii unui dialog mai intens și mai regulat 
cu parlamentele naționale, dat fiind faptul că Tratatul de la Lisabona a introdus la articolul 
3b alineatul (3) un control de subsidiaritate al parlamentelor naționale; 
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