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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea şi modul de 
gestionare a unor contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor 
produse pescăreşti în Insulele Canare
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0129),

– având în vedere articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0153/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită deschiderea procedurii de concertare prevăzute în Declaraţia comună din 4 martie
1975, în cazul în care Consiliul intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de 
Parlament;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în 
mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Since 1991, the European Union has suspended, partially or in full the Common Custom 
Tariff duties on imports of certain fishery products into the Canary Islands. The exceptional 
geographical situation of the Canary Islands in relation to the sources of supply of certain 
fishery products which are essential for domestic consumption entails additional costs for this 
sector. This natural handicap can be remedied, inter alia, by temporarily suspending customs 
duties on imports of the products in question from third countries within Community tariff 
quotas of an appropriate volume.

The proposal for the opening and provision of duty free tariff quotas are in line with Article 
299(2) of the EC Treaty providing for specific measures to assist the outermost regions.
It is important to mention that the existing provisions in the area of the proposal, Regulation 
(EC) No 704/2002, have expired by 31 December 2006.

In consequence, the juridical gap exits since 1st January 2007, during which the payments of 
guarantees at the Spanish custom are being accumulated reaching amounts that need to be 
settled as soon as possible.   

Consequently, following the consultations with the stakeholders and the formal request 
introduced by the Spanish authorities, it should be agreed to open two duty free tariff quotas 
on imports of certain fishery products into the Canary Islands for the period 2007-2013.
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