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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. constată că Tratatul de la Lisabona reprezintă, în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), o schimbare semnificativă în sistemul decizional, dat fiind faptul că, 
începând cu intrarea sa în vigoare, la 1 ianuarie 2009, Parlamentul European nu va mai fi 
doar o instituţie pur consultativă şi va deveni, în termeni generali, un organ legislativ care 
împarte competenţele de decizie în mod egal cu Consiliul;

2. salută această nouă situaţie în care Parlamentul şi Consiliul stabilesc, conform procedurii 
legislative ordinare, dispoziţiile necesare atingerii obiectivelor PCP [articolul 37 alineatul 
(2)];

3. consideră că derogările de la acest principiu general, bazat pe egalitatea între cele două 
instituţii, care sunt strict limitate la situaţiile prevăzute de tratat, va trebui adaptate la 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie privind derogările de la normele generale;

4. constată că articolul 37 alineatul (3) prevede că stabilirea şi distribuţia posibilităţilor de 
pescuit (TAC şi cote) între statele membre vor fi de competenţa exclusivă a Consiliului, 
deoarece nu se va cere, în acest domeniu, participarea Parlamentului, aşa cum se obişnuia 
până acum;

5. consideră că amploarea acestei exclusivităţi a competenţelor va trebui analizată în funcţie 
de conţinutul propunerilor, atribuindu-se domeniului politic al pescuitului competenţele al 
căror obiectiv principal este protejarea resurselor halieutice;

6. consideră, în această privință, că orice alt aspect, diferit de cel referitor la stabilirea 
posibilităţilor de pescuit şi la distribuţia cotelor, care ar fi putut fi introdus, în mod formal, 
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 (ORP), care au propria lor bază juridică, vor fi supuse în continuare procedurii 
legislative ordinare, şi anume codecizia;

7. subliniază că, în domeniul pescuitului, Uniunea Europeană împarte competenţele cu 
statele membre, cu excepţia celor privind măsurile de conservare a resurselor biologice 
marine, care ţin de competenţa sa exclusivă; subliniază că noul tratat introduce o 
procedură de control al principiului subsidiarităţii, de către parlamentelor naţionale şi, în 
cazul competenţelor comune în domeniul pescuitului, acordă parlamentelor naţionale un 
termen de opt săptămâni pentru trimiterea avizului lor motivat privind respectiva 
propunere; adaugă că Parlamentul şi Consiliul va trebui să aştepte expirarea acestui 
termen, dat fiind că nerespectarea principiului subsidiarităţii va constitui un motiv de 
introducere a unei acţiuni în faţa Curţii de Justiţie;

8. ia act de noul cadru pentru aprobarea acordurilor internaţionale în domeniul pescuitului, a 
cărui principală inovaţie o reprezintă modul de încheiere a acestor acorduri, deoarece 
tratatul subliniază clar faptul că, înaintea încheierii lor de către Consiliu, va trebui să 
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obţină aprobarea Parlamentului; subliniază că acest drept de veto are rolul de a extinde şi 
de a îmbunătăţi, în practică, din punctul de vedere al Parlamentului, dispoziţiile aplicabile 
până în prezent, limitate la acele acorduri care au repercusiuni bugetare importante sau 
care implică crearea unui cadru instituţional specific, precum acordurile încheiate în 
cadrul unei ORP;

9. constată, după examinarea diferitelor inovaţii pe care le aduce noul tratat în cadrul PCP, 
că:

 în realitate este foarte dificil să se stabilească clar domeniul de aplicare a articolului 37 
alineatul (3);

 noul tratat va trebui aplicat la toate propunerile legislative în curs în momentul intrării 
sale în vigoare;

 legiuitorul (Consiliul şi Parlamentul) dispune de o mare marjă de interpretare, pentru 
că va trebui să aştepte, în principiu, desfăşurarea evenimentelor, fără să piardă din 
vedere posibilitatea stabilirii unui acord interinstituţional care să delimiteze, cu o mai 
mare claritate, domeniul de aplicare a articolului 37 alineatele (2) şi (3).
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