
PA\765160RO.doc PE419.855v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare

2008/2073(INI)

28.1.2009

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional 
al Uniunii Europene
(2008/2073(INI))

Raportoare:Renate Weber



PE419.855v01-00 2/3 PA\765160RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\765160RO.doc 3/3 PE419.855v01-00

RO

SUGESTII

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

1. salută faptul că Tratatul de la Lisabona prevede că „politica Uniunii de cooperare pentru 
dezvoltare și politicile statelor membre se completează și se sprijină reciproc” și 
obiectivul principal al acestei politici „reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei” și 
subliniază faptul că politica de cooperare pentru dezvoltare este o politică autonomă și 
distinctă cu obiective specifice clar definite; 

2. subliniază faptul că atât statele membre cât și Uniunea Europeană trebuie să depună 
eforturi în vederea unei mai bune coordonări a donatorilor și a unei mai bune repartizări a 
sarcinilor, măsuri care vor contribui la sporirea eficienței asistenței și solicită instituțiilor 
UE să își intensifice rolul de coordonare în acest domeniu; 

3. salută faptul că Tratatul de la Lisabona menține procedura de codecizie în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare; subliniază faptul că acest lucru înseamnă că Parlamentul 
trebuie să facă uz deplin de toate competențele sale pentru a determina conținutul 
reglementărilor precum și de dreptul său de a exercita un control democratic asupra 
tuturor aspectelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a UE; 

4. ia act de hotărârea politică a Consiliului European din 11 și 12 decembrie 2008 de a 
menține numărul comisarilor la unu per stat membru și solicită noului președinte al 
Comisiei să respecte în momentul alocării portofoliilor specificitatea necesară a cooperării 
pentru dezvoltare ca și domeniu autonom de politică;

5. insistă asupra faptului că, pentru a asigura coerența politicii pentru dezvoltare, este în 
continuare nevoie, la nivel administrativ, de o direcție generală specifică pentru 
dezvoltare, responsabilă cu elaborarea politicilor, acordarea de consultanță privind 
politicile și gestionarea politicilor UE în materie de cooperare pentru dezvoltare.
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