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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0277 

Notificarea proiectelor de investiții în infrastructura energetică: abrogare 

***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din 

Uniunea Europeană (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0769), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0448/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 

20181, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 

27 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 

alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-

0211/2018), 

                                                 
1  JO C 227, 28.6.2018, p. 103. 
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1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0347 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 iulie 2018 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 privind notificarea către Comisie a 

proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

                                                 
2 JO C 227, 28.6.2018, p. 103. 
3  Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2018. 
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întrucât: 

(1) Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să coopereze în scopul de a 

actualiza și de a simplifica legislația Uniunii, prin intermediul Acordului 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare4. 

(2) Pentru a raționaliza și pentru a reduce volumul legislației Uniunii, trebuie identificate 

acte legislative care sunt depășite și nu mai sunt adecvate obiectivelor urmărite. 

Abrogarea unor astfel de acte legislative menține un cadru legislativ transparent, clar 

și ușor de utilizat. 

(3) Regulamentul (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului5 prevede 

obligativitatea statelor membre de a notifica Comisiei proiectele de investiții în cazul 

cărora au demarat lucrările de construcție sau de dezafectare sau în cazul cărora a fost 

adoptată o decizie finală în privința investițiilor.  

(4) Obligațiile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 256/2014 referitoare la notificarea 

proiectelor de investiții și la anumite informații și date aferente unei astfel de 

notificări au fost reglementate anterior prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

617/2010 al Consiliului6. Curtea de Justiție a anulat Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

617/20107, hotărând că acesta ar fi trebuit să fie adoptat pe un alt temei juridic, dar 

efectele sale au fost menținute până la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 

256/2014.  

                                                 
4 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
5 Regulamentul (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 

februarie 2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în 
infrastructura energetică din Uniunea Europeană, de înlocuire a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 
al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 61). 

6 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind 
informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din 
cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 (JO L 180, 
15.7.2010, p. 7). 

7 Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2012, Parlamentul/Consiliul, C-490/10, 
ECLI:EU:C:2012:525. 
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(5) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 avea obiectivul de a se furniza Comisiei 

date și informații privind evoluțiile planificate în materie de producție, transport și 

capacități de stocare, precum și privind proiectele din sectoarele energetice. Acesta 

avea obiectivul de a oferi Comisiei o imagine de ansamblu asupra evoluției 

investițiilor în infrastructura energetică din Uniune. 

(6) De la instituirea obligațiilor prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 

al Consiliului și de Regulamentul (UE) nr. 256/2014, au avut loc trei exerciții de 

raportare, în 2011, 2013 și 2015. În plus, Comisia a asigurat efectuarea a unui studiu 

extern ca urmare a desfășurării celor trei exerciții de raportare de către statele membre 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 256/2014. În consecință, a trecut suficient timp și 

s-a dobândit suficientă experiență încât Comisia să poată efectua o analiză critică 

bazată pe date concrete și să poată decide dacă Regulamentul nr. 256/2014 a adus 

rezultatele preconizate. 
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(7) În 2016, Comisia a efectuat reexaminarea prevăzută la articolul 11 din Regulamentul 

(UE) nr. 256/2014, desfășurând inclusiv o consultare a părților interesate care a vizat 

toate obligațiile din sectorul energetic referitoare la planificare și raportare. Comisia a 

ajuns la concluzia că au existat suprapuneri semnificative între obligațiile de raportare 

ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 256/2014 și obligațiile 

statelor membre de a raporta către Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de 

sistem de energie electrică (ENTSO-E) și către Rețeaua europeană a operatorilor de 

transport și de sistem de gaze naturale (ENTSO-G). De asemenea, a reieșit că 

informațiile și datele primite erau adesea de slabă calitate și necorespunzătoare și că 

respectivele informații și date deveniseră disponibile pentru Comisie prin intermediul 

altor surse, precum Rețelele europene ale operatorilor de transport și de sistem 

(ENTSO), planurile de dezvoltare a rețelei pe zece ani (TYNDP), rapoartele anuale 

ale operatorilor de transport și de sistem și ale societăților de utilități publice și 

planurile naționale de dezvoltare. În plus, s-a observat că Comisia are acces direct la 

date privind piața prin intermediul propriului sistem de observare a pieței energiei 

(EMOS). 
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(8) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 256/2014 nu a adus rezultatele preconizate în 

ceea ce privește cantitatea, calitatea și caracterul adecvat al datelor și informațiilor 

primite de Comisie. 

(9) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 256/2014 ar trebui abrogat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 256/2014 se abrogă. 

 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0278 

Măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe 

valoarea adăugată * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la 

propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 

2017/0248(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0706), 

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0441/2017), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0215/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 

293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 
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Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Frauda în domeniul TVA este 

adesea legată de criminalitatea organizată 

și un număr foarte mic de astfel de rețele 

organizate pot fi responsabile de fraude 

transfrontaliere în domeniul TVA de 

ordinul a miliarde de euro, ceea ce 

afectează nu numai colectarea veniturilor 

în statele membre, ci are și un impact 

negativ asupra resurselor proprii ale 

Uniunii. Prin urmare, statele membre au 

o responsabilitate comună în ceea ce 

privește protejarea veniturilor din TVA 

ale tuturor statelor membre. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a combate frauda privind 

TVA este necesară adesea realizarea unei 

anchete administrative, în special atunci 

când persoana impozabilă nu este stabilită 

în statul membru în care se datorează 

impozitul. Pentru a asigura implementarea 

corespunzătoare a regulilor privind TVA și 

pentru a evita dublarea efortului și a 

sarcinii administrative a autorităților 

fiscale și a întreprinderilor, atunci când cel 

puțin două state membre consideră că este 

necesară o anchetă administrativă cu 

privire la sumele declarate de o persoană 

impozabilă nestabilită pe teritoriul lor, dar 

impozabilă pe teritoriul lor, statul membru 

în care este stabilită persoana impozabilă 

ar trebui să desfășoare ancheta, iar statul 

membru care a solicitat ancheta ar trebui 

să sprijine statul membru de stabilire, 

participând în mod activ la anchetă. 

(2) Pentru a combate frauda privind 

TVA este necesară adesea realizarea unei 

anchete administrative, în special atunci 

când persoana impozabilă nu este stabilită 

în statul membru în care se datorează 

impozitul. Pentru a asigura implementarea 

corespunzătoare a regulilor privind TVA, 

pentru a evita dublarea efortului și pentru a 

reduce sarcina administrativă a 

autorităților fiscale și a întreprinderilor, 

este necesar să se realizeze o anchetă 

administrativă cu privire la sumele 

declarate de o persoană impozabilă care nu 

este stabilită pe teritoriul lor, dar este 

impozabilă pe teritoriul lor. Statul membru 

în care este stabilită persoana impozabilă 

trebuie să desfășoare ancheta, iar statul 

membru/ statele membre care a/ au 

solicitat ancheta trebuie să sprijine statul 

membru de stabilire, participând în mod 

activ la anchetă. 

 



 

 15 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a asigura o monitorizare 

eficace și eficientă a TVA aferentă 

tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul 

(UE) nr. 904/2010 prevede prezența 

funcționarilor în birourile administrative pe 

durata anchetelor administrative realizate 

în alte state membre. Pentru a întări 

capacitatea autorităților fiscale de a verifica 

livrările transfrontaliere, ar trebui să se 

realizeze audituri comune care să permită 

funcționarilor din două sau mai multe state 

membre să formeze o singură echipă de 

audit și să participe în mod activ la o 

anchetă administrativă comună. 

(11) Pentru a asigura o monitorizare 

eficace și eficientă a TVA aferentă 

tranzacțiilor transfrontaliere, Regulamentul 

(UE) nr. 904/2010 prevede prezența 

funcționarilor în birourile administrative pe 

durata anchetelor administrative realizate 

în alte state membre. Pentru a întări 

capacitatea autorităților fiscale punându-le 

la dispoziție resurse tehnice și umane 

consolidate pentru a verifica livrările 

transfrontaliere, ar trebui să se realizeze 

audituri comune care să permită 

funcționarilor din două sau mai multe state 

membre să formeze o singură echipă de 

audit și să participe în mod activ la o 

anchetă administrativă comună, într-un 

spirit productiv și de cooperare și în 

condiții care să fie agreate de statele 

membre, pentru a depista și a contracara 

frauda transfrontalieră în domeniul TVA, 

care în prezent erodează bazele de 

impozitare ale statelor membre. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a combate cele mai grave 

scheme de fraudă transfrontaliere, este 

necesară clarificarea și consolidarea 

guvernanței, a sarcinilor și a funcționării 

Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc 

ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, 

de a face schimb, de a prelucra și analiza 

rapid toate informațiile necesare și de a 

coordona orice acțiuni de urmărire. De 

asemenea, este necesară consolidarea 

cooperării cu alte autorități implicate în 

lupta împotriva fraudei în materie de TVA 

(13) Pentru a combate cele mai grave 

scheme de fraudă transfrontaliere, este 

necesară clarificarea și consolidarea 

guvernanței, a sarcinilor și a funcționării 

Eurofisc. Funcționarii de legătură Eurofisc 

ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, 

de a face schimb, de a prelucra și analiza 

rapid toate informațiile necesare și de a 

coordona orice acțiuni de urmărire. De 

asemenea, este necesară consolidarea 

cooperării cu alte autorități implicate în 

lupta împotriva fraudei în materie de TVA 
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la nivelul Uniunii, în special prin schimbul 

de informații specifice cu Europol și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin 

urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar 

trebui să poată comunica, în mod spontan 

sau în baza unei solicitări, informații și 

date operative Europol și Oficiului 

European de Luptă Antifraudă. Aceasta ar 

permite funcționarilor de legătură Eurofisc 

să primească date și informații deținute de 

Europol și de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă pentru a identifica autorii reali 

ai activităților frauduloase în materie de 

TVA. 

la nivelul Uniunii, în special prin schimbul 

de informații specifice cu Europol și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă. Prin 

urmare, funcționarii de legătură Eurofisc ar 

trebui să poată comunica, în mod spontan 

sau în baza unei solicitări, informații și 

date operative Europol și Oficiului 

European de Luptă Antifraudă și, pentru 

statele membre participante, Parchetului 

European, în special pentru suspiciunile 

de fraudă în materie de TVA care 

depășesc o anumită sumă. Aceasta ar 

permite funcționarilor de legătură Eurofisc 

să primească date și informații deținute de 

Europol și de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă pentru a identifica autorii reali 

ai activităților frauduloase în materie de 

TVA.  

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Organizarea transmiterii de cereri 

de rambursare de TVA, în conformitate cu 

articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a 

Consiliului, oferă ocazia de a reduce 

sarcina administrativă a autorităților 

competente în ce privește recuperarea 

obligațiilor TVA neachitate în statul 

membru de stabilire. 

(15) Organizarea transmiterii de cereri 

de rambursare de TVA în conformitate cu 

articolul 5 din Directiva 2008/9/CE35 a 

Consiliului oferă ocazia de a reduce sarcina 

administrativă a autorităților competente în 

ce privește recuperarea obligațiilor fiscale 

neachitate în statul membru de stabilire. 

__________________ __________________ 

35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 

februarie 2008 de stabilire a normelor 

detaliate privind rambursarea taxei pe 

valoare adăugată, prevăzută în Directiva 

2006/112/CE, către persoane impozabile 

stabilite în alt stat membru decât statul 

membru de rambursare (JO L 44, 

20.2.2008, p. 23). 

35 Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 

februarie 2008 de stabilire a normelor 

detaliate privind rambursarea taxei pe 

valoare adăugată, prevăzută în Directiva 

2006/112/CE, către persoane impozabile 

stabilite în alt stat membru decât statul 

membru de rambursare (JO L 44, 

20.2.2008, p. 23). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 
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Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a proteja interesele 

financiare ale Uniunii împotriva fraudelor 

transfrontaliere grave în domeniul TVA, 

statele membre care participă în cadrul 

Parchetului European ar trebui să comunice 

acestuia, inclusiv prin intermediul 

funcționarilor de legătură Eurofisc, 

informații cu privire la cele mai grave 

infracțiuni privind TVA, în conformitate cu 

articolul 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 

2017/1371 a Parlamentului European și a 

Consiliului36. 

(16) Pentru a proteja interesele 

financiare ale Uniunii împotriva fraudelor 

transfrontaliere grave în domeniul TVA, 

statele membre care participă în cadrul 

Parchetului European ar trebui să comunice 

acestuia, în timp util, inclusiv prin 

intermediul funcționarilor de legătură 

Eurofisc, informații cu privire la cele mai 

grave infracțiuni privind TVA, în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului 

European și a Consiliului36. 

__________________ __________________ 

36 Directiva (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

36 Directiva (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Comisia poate avea acces la 

informațiile comunicate sau colectate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

904/2010 numai în măsura în care acest 

lucru este necesar pentru administrarea, 

întreținerea și dezvoltarea sistemelor 

electronice găzduite de Comisie și utilizate 

de statele membre în sensul prezentului 

regulament. 

(18) Comisia ar trebui să aibă acces la 

informațiile comunicate sau colectate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

904/2010 în măsura în care acest lucru este 

necesar pentru administrarea, întreținerea și 

dezvoltarea sistemelor electronice găzduite 

de Comisie și utilizate de statele membre în 

sensul prezentului regulament și pentru a 

asigura punerea în aplicare adecvată a 

prezentului regulament. În plus, Comisia 

ar trebui să poată efectua vizite în statele 

membre pentru a evalua modul în care 

funcționează mecanismele de cooperare 

administrativă. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) În sensul prezentului regulament, 

este oportun să se aibă în vedere limitarea 

anumitor drepturi și obligații prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului37, 

pentru a proteja interesele prevăzute în 

articolul 23 alineatul (1) litera (e) din 

respectivul regulament. Aceste limitări sunt 

necesare și proporționale având în vedere 

potențialele pierderi de venituri pentru 

statele membre și importanța crucială a 

punerii la dispoziție a informațiilor pentru 

a combate în mod eficace frauda. 

(19) În sensul prezentului regulament, 

este oportun să se aibă în vedere limitarea 

anumitor drepturi și obligații prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului37, 

pentru a proteja interesele prevăzute în 

articolul 23 alineatul (1) litera (e) din 

respectivul regulament. Aceste limitări sunt 

necesare și proporționale având în vedere 

potențialele pierderi de venituri pentru 

statele membre și importanța crucială a 

punerii la dispoziție a informațiilor pentru 

a combate în mod eficace frauda. Cu toate 

acestea, limitările în cauză nu ar trebui să 

depășească ceea ce este strict necesar 

pentru realizarea obiectivului vizat și 

trebuie să respecte standardele stricte 

impuse de articolul 52 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. În plus, eventualele acte de 

punere în aplicare aferente prezentului 

regulament ar trebui să respecte cerințele 

privind protecția datelor prevăzute în 

Regulamentul (UE) 2016/679 și în 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului37a. 

__________________ __________________ 

37 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

37 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a 

acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 37a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile și organele comunitare 

și privind libera circulație a acestor date 

(JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Având în vedere numărul mic de 

state membre care publică estimări ale 

pierderilor de TVA cauzate de fraudele 

intracomunitare, existența unor date 

comparabile cu privire la frauda 

intracomunitară în domeniul TVA ar 

contribui la o cooperare mai bine 

orientată între statele membre. Prin 

urmare, Comisia, împreună cu statele 

membre, ar trebui să elaboreze o abordare 

statistică comună pentru a cuantifica și a 

analiza fraudele în materie de TVA. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – 

litera b 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Cererea menționată la alineatul 

(1) poate conține o cerere motivată pentru 

o anchetă administrativă specifică. 

Autoritatea solicitată realizează ancheta 

administrativă în coordonare cu 

autoritatea solicitantă. Pot fi utilizate 

instrumentele și procedurile prevăzute în 

articolele 28-30 din prezentul regulament. 

În cazul în care autoritatea solicitată 

consideră că nicio anchetă administrativă 

nu este necesară, aceasta informează de 

îndată autoritatea solicitantă cu privire la 

motivele acestei decizii. 

4. În cazul în care consideră că este 

necesară o anchetă administrativă, o 

autoritate competentă a unui stat membru 

depune o cerere motivată corespunzător. 

Autoritatea solicitată nu refuză efectuarea 

anchetei respective și, dacă informațiile 

sunt deja disponibile, autoritatea solicitată 

le transmite autorității solicitante înainte 

de primirea oricărei cereri. Statele 

membre asigură instituirea mecanismelor 

necesare între autoritatea solicitantă și 

autoritatea solicitată, prin care 

funcționarii autorizați de autoritatea 

solicitantă participă la ancheta 

administrativă desfășurată pe teritoriul 

autorității solicitate pentru a colecta 

informațiile prevăzute la paragraful al 
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doilea. Această anchetă administrativă 

este efectuată în comun de către 

funcționarii autorităților solicitante și cei 

ai autorității solicitate, în spirit productiv 

și de cooperare. Funcționarii autorității 

solicitante au acces la aceleași informații, 

documente și locații și, în măsura în care 

acest lucru este permis de legislația 

statului membru solicitat, pot interoga în 

mod direct persoane pentru a detecta și a 

combate frauda transfrontalieră în 

domeniul TVA, care este în prezent 

responsabilă de erodarea bazelor fiscale 

naționale. 

În pofida primului paragraf, o anchetă 

privind sumele declarate de o persoană 

impozabilă stabilită în statul membru al 

autorității solicitate și care sunt taxabile 

în statul membru al autorității solicitante, 

poate fi refuzată numai pentru oricare 

dintre următoarele motive: 

 

(a) pentru motivele prevăzute la 

articolul 54 alineatul (1), evaluate de 

autoritatea solicitată în conformitate cu o 

declarație privind cele mai bune practici 

referitoare la interacțiunea dintre 

prezentul alineat și articolul 54 alineatul 

(1), care urmează să fie adoptată conform 

procedurii prevăzute la articolul 58 

alineatul (2);  

 

(b) pentru motivele prevăzute la 

articolul 54 alineatele (2), (3) și (4); 

 

(c) pe motivul că autoritatea solicitată 

a furnizat deja autorității solicitante 

informații privind aceeași persoană 

impozabilă, ca urmare a unei anchete 

administrative efectuate cu mai puțin de 

doi ani înainte. 

 

În cazul în care autoritatea solicitată 

refuză o anchetă administrativă 

menționată la al doilea paragraf din 

motivele prevăzute la litera (a) sau (b), 

autoritatea solicitată pune totuși la 

dispoziția autorității solicitante datele și 

valorile tuturor livrărilor și prestărilor 

relevante efectuate de către persoana 

impozabilă în statul membru al autorității 

solicitante în cursul celor doi ani 
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precedenți. 

În cazul în care autoritățile competente 

din cel puțin două state membre consideră 

că este necesară o anchetă administrativă, 

autoritatea solicitată nu refuză efectuarea 

acelei anchete. Statele membre asigură 

instituirea mecanismelor necesare între 

acele autorități solicitante și autoritatea 

solicitată, prin care funcționarii autorizați 

de autoritățile solicitante participă la 

ancheta administrativă desfășurată pe 

teritoriul autorității solicitate pentru a 

colecta informațiile prevăzute la 

paragraful al doilea. Această anchetă 

administrativă este efectuată în comun de 

către funcționarii autorităților solicitante 

și cei ai autorității solicitate. Funcționarii 

autorităților solicitante exercită aceleași 

competențe de inspecție precum cele 

conferite funcționarilor autorității 

solicitate. Funcționarii autorităților 

solicitante au acces la aceleași sedii și 

documente precum funcționarii autorității 

solicitate exclusiv în scopul desfășurării 

anchetei administrative. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 12a 

 Toate statele membre implementează o 

serie de obiective operaționale pentru 

reducerea procentului de răspunsuri 

tardive și pentru îmbunătățirea calității 

cererilor de informații și informează 

Comisia cu privire la obiectivele 

respective.”; 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Informațiile se transmit prin 

intermediul unor formulare tip sau prin 

alte mijloace considerate oportune de 

respectivele autorități competente. Comisia 

adoptă formularele tip prin acte de punere 

în aplicare. Acele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare prevăzută la 

articolul 58 alineatul (2).”; 

3. Informațiile se transmit prin 

intermediul unor formulare-tip sau prin 

alte mijloace considerate oportune de 

respectivele autorități competente. Comisia 

stabilește formularele-tip prin intermediul 

actelor de punere în aplicare. Acele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a. La articolul 14 alineatul (1), al 

doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

„Orice stat membru se poate abține de la 

participarea la schimbul automat de 

informații în ceea ce privește una sau mai 

multe categorii de informații în cazul în 

care colectarea informațiilor în vederea 

unui astfel de schimb ar presupune 

impunerea de noi obligații asupra 

persoanelor plătitoare de TVA sau ar 

impune o sarcină administrativă 

disproporționată pentru statul membru.” 

„Orice stat membru se poate abține de la 

participarea la schimbul automat de 

informații în ceea ce privește una sau mai 

multe categorii de informații în cazul în 

care colectarea informațiilor în vederea 

unui astfel de schimb ar presupune 

impunerea de obligații disproporționate 

asupra persoanelor plătitoare de TVA sau 

ar impune o sarcină administrativă 

disproporționată pentru statul membru.”; 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 
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Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) informațiile referitoare la statutul 

de persoană impozabilă atestată în 

conformitate cu articolul 13a din Directiva 

2006/112/CE, precum și data de la care 

acest statut a fost acordat, refuzat și retras. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(f) informațiile pe care le colectează în 

conformitate cu articolul 143 alineatul (2) 

literele (a) și (b) din Directiva 

2006/112/CE, precum și țara de origine, 

țara de destinație, codul mărfurilor, 

moneda, valoarea totală, cursul de schimb, 

prețurile articolelor individuale și 

greutatea netă.” 

„(f) informațiile pe care le colectează în 

conformitate cu articolul 143 alineatul (2) 

literele (a) și (b) din Directiva 

2006/112/CE, precum și țara de origine, 

datele de identificare ale exportatorului, 

țara de destinație, codul mărfurilor, 

moneda, valoarea totală, cursul de schimb, 

prețurile per articol și greutatea netă.” 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera e 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 17 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia stabilește, prin acte de 

punere în aplicare, categoriile exacte ale 

informațiilor menționate la alineatul (1) 

litera (f) din acest articol. Acele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”; 

3. Comisia stabilește, prin acte de 

punere în aplicare, categoriile specifice 

care urmează să fie incluse în 

formularele-tip, șabloanele și procedurile 

pentru transmiterea informațiilor 

menționate la alineatul (1) litera (f) din 

acest articol. Acele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare prevăzută la 

articolul 58 alineatul (2). 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 1 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. Fiecare stat membru acordă 

funcționarilor din acel stat care verifică 

cerințele prevăzute la articolul 143 

alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE 

acces la informațiile menționate la articolul 

17 alineatul (1) literele (b) și (c) din 

prezentul regulament pentru care se acordă 

acces automat de către celelalte state 

membre.” 

1a. Fiecare stat membru acordă 

funcționarilor din acel stat care verifică 

cerințele prevăzute la articolul 143 

alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE 

acces la informațiile menționate la articolul 

17 alineatul (1) literele (b) și (c) din 

prezentul regulament, inclusiv registrul 

persoanelor impozabile atestate, pentru 

care se acordă acces automat de către 

celelalte state membre. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei; 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei și ai abaterii grave; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 – litera e – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) accesul se desfășoară prin 

intermediul unui funcționar de legătură 

Eurofisc, astfel cum se menționează la 

(ii) accesul se desfășoară prin 

intermediul unui funcționar de legătură 

Eurofisc, astfel cum se menționează la 
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articolul 36 alineatul (1), care deține un 

identificator personal de utilizator în 

sistemul electronic care permite accesul la 

aceste informații.” 

articolul 36 alineatul (1), care deține un 

identificator personal de utilizator în 

sistemul electronic care permite accesul la 

aceste informații, precum și la registrul 

persoanelor impozabile atestate. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În legătură cu informațiile menționate la 

articolul 17 alineatul (1) litera (f), se 

acordă acces la cel puțin următoarele date: 

În legătură cu informațiile menționate la 

articolul 17 alineatul (1) litera (f), se 

acordă acces la cel puțin următoarele 

informații: 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) numerele de identificare TVA 

emise de statul membru care primește 

informațiile; 

(a) numerele de identificare TVA 

emise de statul membru care primește 

informațiile și registrul persoanelor 

impozabile atestate; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) țara de origine, țara de destinație, 

codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, 

cursul de schimb, prețurile articolelor 

individuale și greutatea netă a bunurilor 

(c) țara de origine, țara de destinație, 

codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, 

cursul de schimb, prețul per unitate și 

greutatea netă a bunurilor importate urmate 
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importate urmate de o livrare de bunuri 

intracomunitară de la fiecare persoană 

prevăzută la litera (b) către fiecare 

persoană care deține un număr de 

identificare TVA menționat la litera (a); 

de o livrare de bunuri intracomunitară de la 

fiecare persoană prevăzută la litera (b) 

către fiecare persoană care deține un număr 

de identificare TVA menționat la litera (a); 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 țara de origine, țara de destinație, 

codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, 

cursul de schimb, prețurile articolelor 

individuale și greutatea netă a bunurilor 

importate urmate de o livrare de bunuri 

intracomunitară de la fiecare persoană 

prevăzută la litera (b) către fiecare 

persoană care deține un număr de 

identificare TVA emis de un alt stat 

membru în următoarele condiții: 

 țara de origine, țara de destinație, 

codul mărfurilor, moneda, valoarea totală, 

cursul de schimb, prețul per unitate și 

greutatea netă a bunurilor importate urmate 

de o livrare de bunuri intracomunitară de la 

fiecare persoană prevăzută la litera (b) 

către fiecare persoană care deține un număr 

de identificare TVA emis de un alt stat 

membru în următoarele condiții: 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 – alineatul 2 a – paragraful 1 – litera d – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei; 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei și ai abaterii grave; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 21 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei; 

(i) accesul are loc în legătură cu 

anchetarea unei fraude suspectate ori 

pentru a detecta sau a identifica autorii 

fraudei și ai abaterii grave; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 28 – alineatul 2a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„2a. Printr-un acord între autoritatea 

solicitantă și autoritatea solicitată și în 

conformitate cu modalitățile stabilite de 

aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai 

autorității solicitante pot participa, în 

scopul colectării și realizării schimbului de 

informații prevăzute la articolul 1, la 

anchetele administrative desfășurate pe 

teritoriul statului membru solicitat. Aceste 

anchete administrative se efectuează în 

comun de către funcționari ai autorității 

solicitante și ai autorității solicitate. 

Funcționarii autorității solicitante 

exercită aceleași competențe de inspecție 

precum cele conferite funcționarilor 
autorității solicitate. Funcționarii 

autorităților solicitante au acces la aceleași 

sedii și documente precum funcționarii 

autorității solicitate exclusiv în scopul 

desfășurării anchetei administrative. Printr-

un acord între autoritatea solicitantă și 

autoritatea solicitată și în conformitate cu 

modalitățile stabilite de autoritatea 

solicitată, ambele autorități pot întocmi un 

raport de audit comun.” 

„2a. Printr-un acord între autoritatea 

solicitantă și autoritatea solicitată și în 

conformitate cu modalitățile stabilite de 

aceasta din urmă, funcționarii autorizați ai 

autorității solicitante pot participa, în 

scopul colectării și realizării schimbului de 

informații prevăzute la articolul 1, la 

anchetele administrative desfășurate pe 

teritoriul statului membru solicitat. Aceste 

anchete administrative se efectuează în 

comun, în spiritul încrederii reciproce și 

al colaborării fructuoase, de către 

funcționari ai autorităților solicitante și ai 

autorității solicitate, cu respectarea 

practicilor administrative ale acestor 

autorități și a legislației naționale a 

statului membru al autorității solicitate, cu 

scopul de a lupta împotriva fraudei 

transfrontaliere în domeniul TVA. 

Funcționarii autorităților solicitante au 

acces la aceleași sedii și documente 

precum funcționarii autorității solicitate 

exclusiv în scopul desfășurării anchetei 

administrative. Printr-un acord între 

autoritatea solicitantă și autoritatea 

solicitată și în conformitate cu modalitățile 

stabilite de autoritatea solicitată, 

autoritățile participante pot întocmi un 

raport de audit comun.” 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În scopul de a promova și de a 

facilita cooperarea multilaterală în privința 

combaterii fraudei în domeniul TVA, 

prezentul capitol instituie o rețea de 

schimburi rapide, prelucrare și analiză de 

informații specifice între statele membre și 

pentru coordonarea acțiunilor de urmărire 

(«Eurofisc»).”; 

1. În scopul de a promova și de a 

facilita cooperarea multilaterală în privința 

combaterii fraudei în domeniul TVA, 

prezentul capitol instituie o rețea de 

schimburi rapide, prelucrare și analiză de 

informații specifice privind schemele de 

fraudă transfrontalieră între statele 

membre și pentru coordonarea acțiunilor de 

urmărire («Eurofisc»).”; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 33 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) realizează și coordonează schimbul 

rapid și multilateral și prelucrarea și 

analiza în comun de informații specifice în 

domeniile în care operează Eurofisc 

(«domeniile de lucru ale Eurofisc»); 

(b) realizează și coordonează schimbul 

rapid și multilateral și prelucrarea și 

analiza în comun de informații specifice 

privind schemele de fraudă 

transfrontalieră în domeniile în care 

operează Eurofisc («domeniile de lucru ale 

Eurofisc»); 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – subpunctul ii 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 33 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) coordonează anchetele 

administrative ale statelor membre 

participante cu privire la persoanele 

(d) coordonează anchetele 

administrative ale statelor membre 

participante cu privire la fraudele 
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suspecte și autorii de fraude identificați de 

funcționarii de legătură Eurofisc, în 

conformitate cu articolul 36 alineatul (1).” 

identificate de funcționarii de legătură ai 

Eurofisc, în conformitate cu articolul 36 

alineatul (1).” 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre care au ales să 

participe în cadrul unui domeniu de lucru 

al Eurofisc vor participa în mod activ la 

schimbul multilateral și la prelucrarea și 

analiza în comun de informații specifice 

între toate statele membre participante și la 

coordonarea oricăror acțiuni de 

urmărire.”; 

2. Statele membre care au ales să 

participe în cadrul unui domeniu de lucru 

al Eurofisc vor participa în mod activ la 

schimbul multilateral și la prelucrarea și 

analiza în comun de informații specifice 

privind schemele de fraudă 

transfrontalieră între toate statele membre 

participante și la coordonarea oricăror 

acțiuni. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 35 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic 

pentru Eurofisc. Comisia nu are acces la 

informațiile menționate la articolul 1 care 

pot face obiectul unui schimb de informații 

prin intermediul Eurofisc, decât în 

situațiile prevăzute în articolul 55 alineatul 

(2). 

Comisia furnizează sprijin tehnic și logistic 

pentru Eurofisc. Comisia are acces la 

informațiile menționate la articolul 1 care 

pot face obiectul unui schimb de informații 

prin intermediul Eurofisc, în situațiile 

prevăzute în articolul 55 alineatul (2). 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 36 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Coordonatorii domeniului de lucru 

Eurofisc pot transmite, din proprie 

inițiativă sau la solicitare, o parte din 

informațiile colectate și prelucrate către 

Europol și Oficiul European de Luptă 

Antifraudă („OLAF”), astfel cum au 

convenit participanții la domeniul de lucru. 

3. Coordonatorii domeniului de lucru 

Eurofisc pot transmite, din proprie 

inițiativă sau la solicitare, informațiile 

pertinente privind cele mai grave 

infracțiuni transfrontaliere în materie de 

TVA către Europol și Oficiul European de 

Luptă Antifraudă („OLAF”), astfel cum au 

convenit participanții la domeniul de lucru. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Coordonatorii domeniului de lucru 

Eurofisc pun informațiile primite de la 

Europol și OLAF la dispoziția celorlalți 

funcționari de legătură Eurofisc 

participanți; aceste informații se transmit 

prin mijloace electronice. 

4. Coordonatorii domeniului de lucru 

Eurofisc pot solicita Europol și OLAF 

informații relevante. Coordonatorii 

domeniului de lucru Eurofisc pun 

informațiile primite de la Europol și OLAF 

la dispoziția celorlalți funcționari de 

legătură Eurofisc participanți; aceste 

informații se transmit prin mijloace 

electronice. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul în care statul membru de stabilire 

ia cunoștință de faptul că o persoană 

impozabilă care înaintează o cerere de 

rambursare de TVA, în conformitate cu 

articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are 

obligații TVA necontestate în acel stat 

membru de stabilire, acesta poate informa 

statul membru de rambursare cu privire la 

În cazul în care statul membru de stabilire 

ia cunoștință de faptul că o persoană 

impozabilă care înaintează o cerere de 

rambursare de TVA, în conformitate cu 

articolul 5 din Directiva 2008/9/CE, are 

obligații TVA necontestate în acel stat 

membru de stabilire, acesta informează 

statul membru de rambursare cu privire la 
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acele obligații pentru ca statul membru de 

rambursare să solicite acordul persoanei 

impozabile pentru transferul sumei aferente 

rambursării de TVA direct către statul 

membru de stabilire pentru a stinge 

obligațiile TVA neachitate. În cazul în care 

persoana impozabilă își dă acordul cu 

privire la acest transfer, statul membru de 

rambursare transferă această sumă, în 

numele persoanei impozabile, către statul 

membru de stabilire, în măsura în care 

acest transfer este necesar pentru a stinge 

obligația TVA neachitată. Statul membru 

de stabilire informează persoana 

impozabilă dacă suma transferată acoperă o 

stingere integrală sau parțială a obligației 

TVA în termen de 15 zile de la primirea 

transferului de la statul membru de 

rambursare. 

acele obligații, pentru ca statul membru în 

care se fac cererile de rambursare să 

solicite acordul persoanei impozabile 

pentru transferul sumei aferente 

rambursării de TVA direct către statul 

membru de stabilire pentru a stinge 

obligațiile TVA neachitate. În cazul în care 

persoana impozabilă își dă acordul cu 

privire la acest transfer, statul membru de 

rambursare transferă această sumă, în 

numele persoanei impozabile, către statul 

membru de stabilire, în măsura în care 

acest transfer este necesar pentru a stinge 

obligația TVA neachitată. Statul membru 

de stabilire informează persoana 

impozabilă dacă suma transferată acoperă o 

stingere integrală sau parțială a obligației 

TVA în termen de 10 zile lucrătoare de la 

primirea transferului de la statul membru 

de rambursare. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 49 – alineatul 2 a – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot comunica Oficiului 

European de Luptă Antifraudă orice 

informații disponibile cu privire la 

infracțiunile îndreptate împotriva 

sistemului comun de TVA, pentru a 

permite acestuia să aibă în vedere măsuri 

adecvate în conformitate cu mandatul său. 

Fără a aduce atingere articolului 36 

alineatul (3), statele membre pot comunica 

Oficiului European de Luptă Antifraudă 

orice informații disponibile cu privire la 

infracțiunile îndreptate împotriva 

sistemului comun de TVA, pentru a 

permite acestuia să aibă în vedere măsuri 

adecvate în conformitate cu mandatul său. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 49 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 18a. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 49a 

 Statele membre și Comisia instituie un 

sistem comun de colectare a datelor 

statistice cu privire la frauda 

intracomunitară în domeniul TVA și 

publică estimările naționale ale 

pierderilor de TVA ca urmare a fraudelor, 

precum și estimări pentru Uniune în 

ansamblul său. Comisia adoptă, prin acte 

de punere în aplicare, modalitățile 

practice în ceea ce privește acest sistem. 

Acele acte de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare prevăzută la articolul 58 

alineatul (2).” 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 50 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 18b. La articolul 50 se introduce 

următorul alineat: 

 „1a. Atunci când un stat membru oferă 

unei țări terțe informații mai ample decât 

cele prevăzute în temeiul capitolelor II și 

III din prezentul regulament, statul 

membru respectiv nu poate refuza să 

furnizeze aceste informații oricărui alt 

stat membru care solicită cooperarea sau 

care are un interes să le primească.” 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 55 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Persoanele acreditate în mod 

corespunzător de autoritatea de acreditare 

în materie de securitate a Comisiei pot 

avea acces la aceste informații numai în 

măsura în care acest lucru este necesar 

pentru administrarea, întreținerea și 

dezvoltarea sistemelor electronice găzduite 

de Comisie și utilizate de statele membre 

pentru implementarea prezentului 

Regulament. 

2. Persoanele acreditate în mod 

corespunzător de autoritatea de acreditare 

în materie de securitate a Comisiei au 

acces la aceste informații în măsura în care 

acest lucru este necesar pentru 

administrarea, întreținerea și dezvoltarea 

sistemelor electronice găzduite de Comisie 

și utilizate de statele membre pentru 

implementarea prezentului regulament și 

pentru a asigura punerea în aplicare 

adecvată a prezentului regulament. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 55 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5.  Orice stocare, prelucrare sau 

schimb de informații menționate în 

prezentul regulament face obiectul 

dispozițiilor Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul 

aplicării corecte a prezentului regulament, 

statele membre limitează domeniul de 

aplicare al obligațiilor și drepturilor 

prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 

5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, 

în măsura în care acest lucru este necesar 

pentru protejarea intereselor menționate la 

articolul 23 alineatul (1) litera (e) din 

regulamentul respectiv. Prelucrarea și 

stocarea informațiilor menționate în 

prezentul regulament se realizează 

exclusiv în scopurile menționate în 

articolul 1 alineatul (1) din prezentul 

regulament, iar perioada de stocare a 

acestor informații este limitată în măsura 

necesară pentru realizarea acestor scopuri. 

5.  Orice stocare, prelucrare sau 

schimb de informații menționate în 

prezentul regulament face obiectul 

dispozițiilor Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului(*). Cu toate acestea, în scopul 

aplicării corecte a prezentului regulament, 

statele membre limitează domeniul de 

aplicare al obligațiilor și drepturilor 

prevăzute la articolele 12-22 și la articolele 

5 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, 

în măsura în care acest lucru este necesar 

pentru protejarea intereselor menționate la 

articolul 23 alineatul (1) litera (e) din 

regulamentul respectiv. Prelucrarea și 

stocarea informațiilor menționate în 

prezentul regulament se aprobă exclusiv în 

scopurile menționate în articolul 1 alineatul 

(1) din prezentul regulament, iar perioada 

de stocare a acestor informații este limitată 

în măsura necesară pentru realizarea 

acestor scopuri. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0282 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, 

CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 

2015/0907(APP)) 

 

(Procedura legislativă specială – aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09425/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

223 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0276/2018), 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației 

electorale a Uniunii Europene și propunerea anexată de Decizie a Consiliului de 

adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct8, 

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul Franței, 

Camera Deputaților din Luxemburg, Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, 

Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Parlamentul Suediei, Camera Comunelor 

din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul Unit, în care se susține că proiectul de 

act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0248/2018), 

1. aprobă proiectul de decizie a Consiliului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
8  JO C 366, 27.10.2017, p. 7. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0289 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare 

a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea 

ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor (COM(2017)0276 – C8-

0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0276), 

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0196/2017), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare (A8-0200/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 

293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Aplicarea taxelor pe vehicule 

reprezintă un cost pe care industria trebuie 

să îl suporte deocamdată în orice caz, chiar 

dacă statele membre ar percepe taxe de 

trecere. Prin urmare, taxele pe vehicule ar 

putea acționa ca un obstacol în calea 

introducerii de taxe de trecere. 

(4) Aplicarea taxelor pe vehicule 

reprezintă un cost pe care industria, și mai 

ales IMM-urile, trebuie să îl suporte 

deocamdată în orice caz, chiar dacă statele 

membre ar percepe taxe de trecere. Prin 

urmare, taxele pe vehicule ar putea acționa 

ca un obstacol în calea introducerii de taxe 

de trecere. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Așadar, statelor membre ar trebui 

să li se acorde o flexibilitate mai mare în 

ceea ce privește reducerea taxelor pe 

vehicule, și anume prin reducerea 

valorilor minime stabilite în Directiva 

1999/62/CE. Pentru a reduce la minimum 

riscul denaturării concurenței dintre 

operatorii de transport stabiliți în state 

membre diferite, această reducere ar 

trebui să fie progresivă. 

(5) Având în vedere forma de taxare 

rutieră care este legată de distanța 

parcursă și pentru a reduce la minimum 

riscul denaturării concurenței dintre 

operatorii de transport stabiliți în state 

membre diferite și posibila sarcină 

administrativă, statelor membre ar trebui 

să li se acorde o flexibilitate mai mare în 

ceea ce privește reducerea taxelor pe 

vehicule, și anume prin reducerea valorilor 

minime stabilite în Directiva 1999/62/CE. 

 

Amendamentele 3 și 17 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre ar trebui 

încurajate să elimine orice stimulente 

fiscale contradictorii care descurajează 

mobilitatea cu emisii scăzute și care 

subvenționează vehiculele ineficiente și 

poluante, cum ar fi automobilele diesel de 
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serviciu. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Pentru a oferi statelor membre mai 

multă libertate să își reducă cota de 

impozitare a vehiculelor pentru a stimula 

astfel introducerea taxelor de trecere în 

funcție de distanța parcursă și pentru a 

evita eventuale noi sarcini administrative, 

ratele minime de impozitare ar trebui 

eliminate într-o unică etapă, începând cu 

1 ianuarie 2024, permițând statelor 

membre cea mai mare flexibilitate în 

luarea deciziilor cu privire la rata și viteza 

de reducere.  

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 6, se adaugă 

următorul alineat: 

 „4a. Reducerea progresivă a taxei pe 

vehiculele grele de marfă aplicată de un 

stat membru este pe deplin compensată 

prin veniturile suplimentare generate de 

sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 

2024, trebuie ca toate statele membre să fi 

pus în aplicare sistemul de taxare în 

conformitate cu prezenta directivă.” 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 
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Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE [...]” [a se 

introduce anul intrării în vigoare a 

prezentei directive]; 

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – tabelul B 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Tabelul B: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 

se introduce anul următor celui în care 

intră în vigoare prezenta directivă] 

eliminat 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – tabelul C 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul C: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 

se introduce al doilea an de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive] 

eliminat 
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Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – tabelul D 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul D: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 

se introduce al treilea an de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive] 

eliminat 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – tabelul E 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul E: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 

se introduce al patrulea an de la intrarea 

în vigoare a prezentei directive] 

eliminat 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – tabelul F - titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 

se introduce al cincilea an de la intrarea 

în vigoare a prezentei directive] 

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2024 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0308 

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile 

(ETIAS): sarcinile Europol ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și 

de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 

2016/0357B(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0731), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0466/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 14 septembrie 2017 de a 

autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea 

Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0323/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0357B 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de 

informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ▌ 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul ▌88 

alineatul (2) litera (a), 

▌ 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară9, 

                                                 
9  Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2018. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului10 

atribuie noi sarcini Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 

Aplicare a legii (Europol), precum gestionarea listei de supraveghere din ETIAS, 

introducerea de date referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni 

grave în respectiva listă de supraveghere și furnizarea de avize în urma cererilor 

de consultare venite din partea unităților naționale ale ETIAS. Prin urmare, 

pentru punerea în aplicare a respectivelor sarcini, este necesar să se modifice 

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului11 în 

consecință. 

(2) În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul 

nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, 

securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și fără a aduce atingere 

articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea 

prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv 

și nu i se aplică. 

(3) În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul 

nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, 

securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere 

articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea 

prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv 

și nu i se aplică. 

                                                 
10  Regulamentul (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 

2017/2226 (JO L …, p. …). 
  JO: a se introduce în text numărul regulamentului din documentul PE-CONS 21/18 (2016/0357 

A) și a se completa nota de subsol corespunzătoare. 
11  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și 

de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 

2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53). 
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(4) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția 

Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea 

prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv 

și acesta nu i se aplică, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

▌ 
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Articolul 1 

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/794 

Regulamentul (UE) 2016/794 se modifică după cum urmează: 

1. ▌La articolul 4 alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

(a) se adaugă următoarele litere: 

„(n) ▌gestionează ▌lista de supraveghere din ETIAS în conformitate cu 

articolele 34 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului 

European și al Consiliului* ; 

(o) introduce date în lista de supraveghere din ETIAS, informații 

referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave, 

obținute de Europol, fără a aduce atingere condițiilor care 

reglementează cooperarea internațională a Europol; 

(p) furnizează un aviz în urma unei cereri de consultare menționate la 

articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/.... 

_____________________ 

* Regulamentul (UE) 2018/… al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de 

autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 

2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L …, p. …).”; 

(b) se adaugă următorul paragraf: 

„În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la primul paragraf litera (n) 

din prezentul alineat, Consiliului de administrație al Europol, după 

consultarea AEPD, adoptă procedurile menționate la articolul 35 din 

Regulamentul (UE) 2018/...++.” 

                                                 
  JO: a se introduce în textul numărul regulamentului din documentul PE-CONS 21/18 (2016/0357 

A (COD)) și a se completa nota de subsol corespunzătoare. 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 21/18 (2016/0357 A 

(COD)). 
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2. Articolul 21 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 21 

Accesul Eurojust, al OLAF și, exclusiv în scopul accesării ETIAS, al 

Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la 

informațiile stocate de Europol”; 

(b) se introduce următorul alineat: 

„(1a) Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite Agenției 

Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în limitele 

mandatului său și în sensul Regulamentului (UE) 2018/..., să aibă acces 

indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ 

(„hit/no hit”), la date care au fost furnizate în sensul articolului 20 

alineatul (2) litera (j) din regulamentul respectiv, fără a aduce atingere 

niciunei restricții indicate de statul membru, organismul Uniunii, țara 

terță sau organizația internațională care a furnizat informațiile în cauză, 

în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din prezentul regulament. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 21/18 (2016/0357 A 

(COD)). 
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În cazul unui răspuns pozitiv, Europol inițiază procedura prin care 

informațiile care au generat răspunsul pozitiv pot face obiectul unui 

schimb, în conformitate cu decizia furnizorului informațiilor către 

Europol și numai în măsura în care datele care generează răspunsul 

pozitiv sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de ETIAS care 

revin Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 

Alineatele (2)-(7) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.” 

▌ 

Articolul 2 

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 

88 din Regulamentul (UE) 2018/.... 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 21/18 (2016/0357 A 

(COD)). 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele 

membre în conformitate cu tratatele. 

Adoptat la ... , 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0269 

Acord de cooperare între UE și Agenția pentru Siguranța Navigației 

Aeriene în Africa și Madagascar *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului 

de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene 

în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație 

prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în 

beneficiul aviației civile (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE)) 

 

(Aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11351/2017), 

– având în vedere Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru 

Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea 

sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de 

competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (13661/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

172 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0018/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-

0213/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ASECNA. 

 





 

 53 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0270 

Prelungirea Acordului UE-SUA de cooperare științifică și tehnologică *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și 

tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii 

(08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08116/2018), 

– având în vedere Decizia 98/591/CE a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind 

încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea 

Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii12, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0259/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-

0212/2018), 

1. aprobă prelungirea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite 

ale Americii. 

                                                 
12  JO L 284, 22.10.1998, p. 35. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0273 

Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii  

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la rolul orașelor în 

cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 5 alineatul (3), 

precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 mai 2009 referitoare la impactul Tratatului de la 

Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional din Uniunea Europeană13, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 mai 2015, intitulată „O mai bună 

legiferare pentru rezultate mai bune - O agendă a UE” (COM(2015)0215), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene14, în special 

articolul 41, 

– având în vedere Pactul de la Amsterdam de stabilire a Agendei urbane a UE, convenită 

de miniștrii responsabili pentru chestiunile urbane din UE la 30 mai 2016, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la dimensiunea urbană a 

politicilor UE15, 

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 

2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor 

structurale și de investiții europene16, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 iulie 2014, intitulată „Dimensiunea 

urbană a politicilor UE - Principalele caracteristici ale unei agende urbane a UE” 

(COM(2014)0490), 

– având în vedere Declarația privind Agenda urbană a UE, convenită de miniștrii 

responsabili de coeziunea teritorială și chestiuni urbane la 10 iunie 2015, 

                                                 
13  JO C 212 E, 5.8.2010, p. 82. 
14  JO C 326, 26.10.2012, p. 391 
15  JO C 316, 22.9.2017, p. 124. 
16  JO L 74, 14.3.2014, p. 1. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona17, 

– având în vedere Rezoluția sa 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări 

ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene18, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 24 iunie 2016 privind Agenda urbană a UE, 

– având în vedere Carta de la Leipzig pentru orașe europene sustenabile, convenită la 

Reuniunea ministerială informală privind dezvoltarea urbană și coeziunea teritorială, 

care a avut loc la 24 și 25 mai 2007, la Leipzig, 

– având în vedere Noua agendă urbană adoptată la Conferința Organizației Națiunilor 

Unite privind locuințele și dezvoltarea urbană durabilă (Habitat III), la 20 octombrie 

2016, la Quito, Ecuador, 

– având în vedere Raportul Comisiei din 2016 privind situația orașelor europene; 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2017 referitoare la raportul privind 

cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor 

democratice19; 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei 

pentru dezvoltare regională (A8-0203/2018), 

A. întrucât Tratatul de la Maastricht a instituit Comitetul European al Regiunilor, 

implicând astfel orașele, prin reprezentanții lor în această instituție, în rolul consultativ 

pe care îl are în procesul decizional al UE; 

B. întrucât Comitetul Regiunilor își îndeplinește acest rol prin desfășurarea unei serii de 

activități care vizează promovarea dialogului și a participării active în procesul 

decizional al UE; 

C. întrucât Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității 

conferă Comitetului European al Regiunilor puterea de a introduce acțiuni la Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene împotriva actelor legislative care nu respectă principiul 

subsidiarității sau al proporționalității, în cazul în care tratatul prevede consultarea 

Comitetului pentru adoptarea lor; întrucât orașele dispun astfel de un instrument care 

poate fi utilizat pentru a-și apăra interesele în Uniunea Europeană; 

D. întrucât ar trebui făcută o distincție clară între reprezentanții orașelor stipulați în tratate, 

cum ar fi membrii Comitetului Regiunilor, și asociațiile care reprezintă interesele 

orașelor; 

E. întrucât cea mai mare parte a populației UE (peste 70 %) locuiește în zone urbane; 

                                                 
17  Texte adoptate, P8_TA(2017)0049. 
18  Texte adoptate, P8_TA(2017)0048. 
19  Texte adoptate, P8_TA(2017)0487. 
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F. întrucât procesul de deconectare a puterii de teritoriu, inerent globalizării, nu înlătură 

necesitatea unor rețele ale orașelor europene, în care să fie create și urmărite interesele 

cetățenilor Uniunii; 

G. întrucât majoritatea politicilor și actelor legislative ale UE sunt aplicate la nivel local și 

regional, inclusiv la nivelul orașelor, iar astăzi privesc aproape toate domeniile politice, 

economice și sociale; 

H. întrucât arhitectura instituțională a UE se bazează pe principiul guvernării pe mai multe 

niveluri și pe cel al subsidiarității; 

I. întrucât Carta privind guvernanța pe mai multe niveluri în Europa, adoptată de 

Comitetul Regiunilor, subliniază legătura strânsă dintre cooperarea loială, în 

parteneriat, între Uniunea Europeană, statele membre și autoritățile regionale și locale 

și principiul legitimității și responsabilității egale ale fiecărui nivel de guvernanță, în 

limitele competențelor lor respective; 

J. întrucât Comitetul Regiunilor a înființat Rețeaua de monitorizare a subsidiarității, 

pentru a facilita schimbul de informații dintre autoritățile locale și regionale din 

Uniunea Europeană și instituțiile UE cu privire la documentele și propunerile 

legislative ale Comisiei care au un impact direct asupra autorităților locale și regionale; 

K. întrucât, în rezoluția sa din 12 decembrie 2017, menționată mai sus, Parlamentul a 

solicitat Comisiei, pentru a consolida cetățenia Uniunii și exercitarea acesteia, să 

încurajeze autoritățile locale să desemneze consilieri responsabili de afacerile europene, 

deoarece acesta este nivelul cel mai apropiat de cetățeni; 

L. întrucât Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile utilizează termenul de 

„orașe europene”; 

M. întrucât Convenția primarilor a contribuit la dezvoltarea strategiilor integrate de 

atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, la creșterea eficienței 

energetice și la utilizarea mai extinsă a energiei din surse regenerabile; întrucât astfel de 

inițiative demonstrează modul în care cooperarea între orașe și schimbul de bune 

practici pot contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE; 

N. întrucât, în conformitate cu Carta de la Leipzig, orașele europene sunt considerate 

„resurse economice, sociale și culturale valoroase și de neînlocuit” și ar trebui să își 

asume responsabilitatea pentru coeziunea teritorială, iar una dintre principalele 

concluzii din raportul Comisiei din 2016 privind orașele este că acestea sunt esențiale 

pentru atingerea obiectivelor-cheie economice, sociale și de mediu ale UE; întrucât, 

prin urmare, ar trebui recunoscut rolul esențial al orașelor în politica de coeziune; 

O. întrucât Carta de la Leipzig recunoaște obligația miniștrilor de resort ai statelor membre 

de a promova o organizare teritorială echilibrată, bazată pe o structură urbană 

policentrică europeană și afirmă că orașele ar trebui să fie principalele centre pentru 

dezvoltarea regiunilor urbane și să își asume responsabilitatea pentru coeziunea 

teritorială; 

P. întrucât Agenda urbană a UE („Pactul de la Amsterdam”), confirmând respectarea 

deplină a principiului subsidiarității și a competențelor în temeiul tratatelor UE, creează 
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totodată o platformă de cooperare între statele membre, regiuni, orașe, Comisie, 

Parlament, organele consultative ale Uniunii și alți actori în cadrul unor parteneriate, 

pentru a aduce o contribuție informală la revizuirea legislației UE în vigoare și la 

elaborarea celei viitoare; 

Q. întrucât sfera de acțiune a Agendei urbane include în special un pilon privind o mai 

bună legiferare, care vizează concentrarea pe o implementare mai eficace și mai 

coerentă a politicilor, legislației și instrumentelor juridice ale UE, deși nu vizează 

inițierea unor noi acte legislative; 

R. întrucât Comisia invită autoritățile locale, în cadrul Pachetului pentru o mai bună 

legiferare, în mod ad-hoc, să participe la evaluări ale impactului viitoarelor propuneri 

legislative asupra teritoriului; 

S. întrucât, în concluziile sale din 24 iunie 2016, Consiliul a salutat Pactul de la 

Amsterdam și a invitat Comisia, statele membre, autoritățile locale și regionale și 

Parlamentul European, printre altele, să ia măsuri suplimentare în acest context, 

invitând Parlamentul să ia în considerare rezultatele și recomandările parteneriatelor, 

urmărind orientările directorilor generali responsabili pentru chestiuni urbane, în 

contextul ordinilor de zi ale comisiilor relevante, atunci când discută acte legislative 

relevante ale UE, noi sau existente; 

T. întrucât Agenda urbană însărcinează Comisia, printre altele, să ia în considerare 

rezultatele și recomandările parteneriatelor în momentul elaborării sau revizuirii 

legislației, instrumentelor și inițiativelor relevante ale UE și să colaboreze cu 

autoritățile urbane și cu organizațiile lor reprezentative, utilizând diferitele posibilități 

de consultare și feedback oferite în dezvoltarea de noi politici și inițiative legislative și 

în evaluarea strategiilor, politicilor și legislației UE existente; 

U. întrucât noile provocări globale reprezentate de securitate și de imigrație, schimbările 

demografice, șomajul în rândul tinerilor, precum și cele legate de calitatea serviciilor 

publice, de accesul la energie curată și la prețuri accesibile, de catastrofele naturale și 

de protecția mediului necesită o reacție la nivel local și, implicit, un angajament mai 

puternic din partea orașelor în conceperea și implementarea politicilor UE;  

V. întrucât valoarea orașelor europene decurge și din faptul că în ele se găsește o mare 

parte din moștenirea culturală comună a Europei; 

W. întrucât orașele reprezintă nivelul politic cel mai bine înțeles de către public și asigură, 

așadar, un cadru cu mare potențial în care cetățenii să participe la discuții constructive, 

pentru care experiența Comitetului Regiunilor în organizarea dialogurilor cu cetățenii, 

în colaborare cu partenerii de la nivel local și regional, oferă perspective promițătoare; 

X. întrucât, din perspectiva cerințelor politice care decurg din Agenda 2030 pentru 

dezvoltare sustenabilă și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, orașele și-au 

consolidat capacitatea de a găsi soluții și instrumente inovatoare în materie de politici în 

interesul sustenabilității sociale, ecologice și economice și sisteme comerciale 

echitabile, precum și de a se conecta în interiorul UE și la nivel internațional, depășind 

formatele existente, pentru a le pune în practică; 

Y întrucât Declarația privind o Agendă urbană a UE, convenită de miniștrii UE 
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responsabili de coeziunea teritorială și chestiunile urbane în iunie 2015, recunoaște 

rolul important al Comitetului Regiunilor, al Eurocities și al Consiliului localităților și 

regiunilor europene (CLRE), în exprimarea intereselor zonelor urbane; 

Z. întrucât orașele pot oferi ocazia de a valorifica potențialul cetățeniei europene și de a o 

consolida prin promovarea cetățeniei active, decurgând din recunoașterea faptului că 

orașele pot implementa structuri de intermediere între UE și cetățenii săi cu o mai mare 

eficiență; 

AA. întrucât participarea orașelor la politicile UE contribuie la o mai bună asimilare a 

proceselor UE la nivel local, la o mai bună guvernanță printr-o democrație europeană 

mai participativă, la îmbunătățirea capacității administrative și la creșterea calității 

serviciilor publice la scara întregii UE, ajutând astfel la punerea în aplicare a dreptului 

la bună administrare, consacrat la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene; 

AB. întrucât este important să implice autoritățile locale și regionale cât mai devreme în 

ciclul de elaborare a politicilor și de a le consolida rolul de parte integrantă în evaluările 

impactului asupra teritoriului; 

AC. întrucât formele actuale de participare a orașelor rămân nesatisfăcătoare din perspectiva 

impactului dorit asupra conceperii și implementării politicilor și a legislației UE; 

întrucât, în plus, acest impact ar fi amplificat dacă orașele s-ar reuni în rețele bazate pe 

afinități istorice, geografice, demografice, economice, sociale și culturale comune, 

1. subliniază că implicarea orașelor, categorie în care sunt incluse orașele și zonele urbane 

și metropolitane, precum și orașele mici și mijlocii, în procesul decizional la nivelul UE 

este înlesnită prin participarea lor în cadrul Comitetului Regiunilor, ca organism 

consultativ și de consiliere; consideră că actuala structură instituțională permite 

încurajarea platformelor de cooperare între orașe și între orașe și organizațiile lor 

reprezentative și organismele de decizie, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, în 

conformitate cu principiile cooperării sincere, subsidiarității și proporționalității; 

2. subliniază faptul că nu există o singură definiție a orașului în ceea ce privește populația, 

suprafața, funcția sau nivelul de autonomie, cu excepția gradul de urbanizare și de 

concentrare a rezidenților și, prin urmare, fiecare stat membru poate și are o abordare 

diferită a acestui termen; 

3. constată că UE consolidează treptat dimensiunea urbană a diverselor sale politici, așa 

cum demonstrează, de exemplu, conceptul „orașelor și comunităților inteligente” 

(Parteneriatul european pentru inovare) și inițiativele precum Inițiativa comunitară 

pentru zonele urbane I (URBAN I), URBAN II, dezvoltarea urbană durabilă (articolul 7 

din FEDR20), Rețeaua de dezvoltare urbană, acțiunile inovatoare urbane, Capitala 

Europeană a Culturii, Capitala Europeană Verde și Capitala Europeană a Inovării, 

Convenția primarilor și Agenda urbană a UE; 

                                                 
20  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile 
specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă (JO L 347, 20.12.2013, p. 289). 
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4. reamintește că orașele joacă un rol important în implementarea anumitor politici și 

instrumente ale UE, cum ar fi în domeniul politicii de coeziune și al fondurilor 

structurale și de investiții europene; solicită, așadar, orașelor să conlucreze într-un mod 

integrat, prin cooperarea cu toate nivelurile administrației, cu sectorul privat și cu 

societatea civilă, în conformitate cu principiul parteneriatului; 

5. subliniază rolul esențial al orașelor, precum și al tuturor autorităților locale în 

pregătirea, conceperea, finanțarea și implementarea principalelor politici ale Uniunii, 

cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, printr-un proces de dezvoltare urbană, 

economică, socială și teritorială care să permită orașelor să facă față noilor provocări și 

să profite de oportunitățile viitoarei perioade de finanțare a UE, pentru a mobiliza 

resursele disponibile în vederea creării unor orașe ale viitorului nu doar inteligente și 

sustenabile, ci și creative; subliniază, de asemenea, în acest context, importanța 

strategiilor și inițiativelor mondiale, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU sau Convenția globală a primarilor; 

6. subliniază că, din moment ce orașele și-au dovedit capacitatea de a gestiona eficient 

acțiunile integrate pentru o dezvoltare urbană durabilă, ar trebui să li se acorde un rol 

mai important în aplicarea tuturor politicilor relevante; 

7. subliniază rolul important pe care l-ar putea avea orașele în politicile externe ale 

Uniunii ca instrument de diplomație publică, reunind persoane din diferite țări și 

abordând probleme absente, din diverse motive, de pe agendele politice de la nivel 

înalt; solicită, prin urmare, o mai bună finanțare a respectivelor mecanisme de sprijin 

ale Uniunii; 

8. remarcă, cu toate acestea, faptul că uneori orașele nu dispun de instrumente și 

capacitate administrativă adecvate pentru a participa la procedurile de ofertare pentru 

obținerea de fonduri UE; salută, prin urmare, crearea unui „ghișeu unic” pentru orașe, 

al cărui site internet și documente ar trebui să fie disponibile în toate limbile oficiale ale 

Uniunii; solicită o mai bună coordonare și integrare a instrumentelor și programelor 

dedicate orașelor în diverse politici ale UE, de realizat prin desemnarea unui comisar 

responsabil pentru conducerea politică pe această temă, astfel încât să se dea acestor 

politici o direcție strategică, în linia atenției din ce în ce mai mari acordate politicilor 

UE pentru zonele urbane, luând în considerare, totodată, și natura variată a diferențelor 

dintre autoritățile locale europene, precum și potențialul lor; subliniază importanța 

promovării unei abordări mai echilibrate în privința orașelor, indiferent de dimensiunea 

lor, în legătură cu accesul la instrumentele și programele în cauză, în special prin 

dezvoltarea capacităților de consiliere; 

9. salută Agenda urbană a UE ca nou model de guvernanță pe mai multe niveluri, bazat pe 

parteneriat, care implică orașele în revizuirea legislației existente și în dezbaterile 

despre felul în care vor arăta politicile în viitor; subliniază necesitatea unei abordări 

integrate și cuprinzătoare în aplicarea practică a guvernanței pe mai multe niveluri 

stabilită prin actele Uniunii, în conformitate cu obiectivele fundamentale ale politicilor 

UE; remarcă rolul complementar important al abordărilor locale și al celor ascendente, 

cum ar fi dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

10. solicită ca Agenda urbană să fie coordonată, consolidată și formalizată; consideră că 

aceasta nu ar trebui să rămână un proces voluntar și că statele membre și Comisia ar 

trebui să se implice mai mult și să se angajeze să examineze cu atenție și, dacă este 
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posibil, să pună în practică recomandările primite; 

11. solicită ca parteneriatele care funcționează în cadrul Agendei urbane să își adopte rapid 

recomandările și planurile de acțiune; invită, de asemenea, Comisia să explice modul în 

care se iau în considerare aceste propuneri concrete, în special în ceea ce privește mai 

buna reglementare, finanțare și cunoaștere, precum și să le integreze, după caz, în 

viitoarele propuneri legislative; invită Comisia să informeze regulat Parlamentul cu 

privire la rezultatele obținute în această privință; 

12. salută platformele de cooperare între orașe care permit crearea unor sinergii pentru 

cooperarea transfrontalieră și o mai bună aplicare a politicilor UE pe teren; consideră că 

Convenția primarilor din UE pentru climă și energie este un exemplu de urmat; 

13. salută crearea de către Comisie a Platformei datelor urbane; invită, totuși, Comisia și 

Eurostat să colecteze și să proceseze date mai detaliate, mai ales date de flux, pentru a 

adapta în mod eficient politicile actuale și a concepe politicile viitoare; 

14. consideră că este necesar să se consolideze implicarea timpurie și coordonată a orașelor 

în proces decizional al UE din actuala arhitectură instituțională a UE, în special în ceea 

ce privește legislația care afectează direct orașele, într-o manieră care garantează 

transparența și eficacitatea în procesul de elaborare a politicilor și luare a deciziilor, 

respectând totodată diferitele realități constituționale din statele membre; solicită mai 

multă transparență și o mai mare implicare a cetățenilor în procesul decizional al UE; 

salută, în acest sens, inițiativa cetățenească europeană și solicită o mai bună promovare 

a acestui instrument în statele membre; 

15. este convins de necesitatea de a consolida în mod considerabil rolul orașelor în 

conturarea viitoarelor politici ale UE; invită, prin urmare, UE, în special în vederea 

respectării considerentelor pe termen lung, să reevalueze instituirea unei politici urbane 

europene; 

16. reamintește că Comitetul Regiunilor coordonează Platforma de monitorizare a 

Strategiei Europa 2020 (EUROPE 2020MP), a cărei principală misiune este să 

garanteze că punctele de vedere ale orașelor, regiunilor și ale altor administrații locale 

sunt luate în considerare la stabilirea strategiei Comisiei de creștere economică și 

inovare; 

17. recomandă îmbunătățirea reprezentării politice a orașelor și comunelor în actualul cadru 

instituțional al UE, luând în considerare și o consolidare a reprezentării orașelor de 

către statele membre în Comitetul Regiunilor, fără a diminua rolul regiunilor și al 

zonelor rurale; 

18. invită statele membre să garanteze că diversitatea structurilor lor teritoriale este 

reflectată pe deplin în propunerile de numire a membrilor Comitetului Regiunilor și să 

propună, după caz, numirea mai multor reprezentanți de la nivel local în Comitetul 

Regiunilor; 

19. subliniază importanța asociațiilor care reprezintă orașele, cum ar fi EUROCITIES și 

CLRE; pledează pentru o mai mare implicare a asociațiilor europene care reprezintă 

autoritățile locale și interesele urbane în elaborarea politicilor, cum ar fi rețeaua 

Eurocities, CLRE și altele; consideră că aceste asociații ar trebui să devină parteneri-
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cheie ai instituțiilor UE, prin înființarea unui mecanism permanent de dialog structurat, 

inclusiv prin Comitetul Regiunilor, în special în etapa prelegislativă; 

20. recomandă efectuarea de evaluări ale impactului teritorial pentru toate măsurile de 

politică și actele legislative care afectează nivelul local; consideră că dialogul cu 

asociațiile reprezentative ale autorităților locale și urbane ar trebui să le permită să 

contribuie la evaluările impactului teritorial, să ofere consultanță cu privire la studiile 

pregătitoare pentru elaborarea politicilor și să furnizeze regulat expertiză tehnică 

specifică cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel subnațional; 

reamintește că Comitetul Regiunilor efectuează evaluări ale impactului teritorial (EIT); 

21. încurajează o cooperare mai intensă între Consiliu și autoritățile locale; solicită 

consolidarea rolului consultativ al orașelor, regiunilor și al asociațiilor acestora în 

Consiliu, atunci când tratează chestiuni care afectează nivelul local; 

22. este de părere că orașele, centrele urbane și comunele ar trebui considerate într-un sens 

mai larg decât simple structuri de administrare publică sub control democratic și ar 

trebui considerate ca potențiale foruri de dezbatere publică, transfer de cunoștințe și 

configurare a spațiului politic în UE, fără a submina rolul zonelor rurale; constată că 

trebuie definite elementele care susțin acest spațiu public european caracterizat de 

exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și de valori precum egalitatea, 

nediscriminarea și justiția; 

23. subliniază importanța rolului societății civile în viața politică a UE; consideră că orașele 

reprezintă nivelul la care cetățenii se pot implica cel mai ușor, având un acces 

privilegiat la o mare parte a populației UE; observă că orașele pot avea astfel un rol de 

legitimizare și pot contribui la campaniile de sensibilizare privind drepturile cetățenilor 

UE; 

24. reamintește că regiunile și orașele ar trebui să fie recunoscute ca centre cu un rol pozitiv 

în dezvoltarea strategiilor UE, în care chestiunile globale apar la nivel local și sunt 

soluționate la nivel local, contribuind la consolidarea sistemului de guvernare pe mai 

multe niveluri al Uniunii; reamintește că această perspectivă are consecințe practice în 

ceea ce privește cadrul instituțional al proceselor decizionale ascendente sau 

descendente ale UE; 

25. consideră că reprezentarea orașelor nu ar trebui să se limiteze la reprezentanții oficiali 

care participă la structurile de administrare și consultare, precum și că orașele mai mari 

sau mai mici și satele - și nu doar capitalele țărilor și regiunilor - ar putea să devină 

centre ale dezbaterilor asupra viitorului Uniunii și politicilor sale; 

26. consideră că, pentru a deveni centre ale dezbaterilor asupra viitorului Uniunii și 

politicilor sale, municipalitățile trebuie să numească un consilier însărcinat cu afacerile 

europene și ar trebui creată o rețea a consilierilor locali cu astfel de mandate; 

27. solicită să se acorde orașelor și autorităților locale un sprijin suficient pentru a le 

permite să îmbunătățească dimensiunea urbană a procesului de elaborare politicilor UE; 

28. recomandă exploatarea potențialului orașelor din UE pentru elaborarea și 

implementarea politicilor UE, prin dezbateri și consultări despre chestiuni importante 

pentru acestea, care depășesc sfera politicii urbane stricto sensu; 
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29. insistă asupra faptului că un astfel de obiectiv este fezabil numai dacă dezbaterile și 

consultările au loc în zonele urbane în general, nu doar în capitalele naționale sau 

regionale, acestea putând constitui un forum ușor accesibil pentru cetățenii care 

locuiesc în apropiere, inclusiv în orașe și sate, principalul obiectiv fiind aducerea 

Uniunii Europene mai aproape de cetățeni; 

30. remarcă importanța asigurării unor modele de implicare adaptate la contexte și zone 

urbane diferite, cu importanță și dimensiuni diferite, de la capitalele europene, la 

orașele mici și mijlocii; 

31. consideră că Parlamentul, împreună cu Comitetul Regiunilor, sunt în mod natural 

promotori ai acestui proces, în calitate de organisme care au capacitatea de a formula 

întrebări care să constituie punctul de plecare pentru discuții și consultări și de a trage 

concluzii pe baza afirmațiilor, opiniilor și proiectelor colectate; 

32. propune ca procesul de consultare a cetățenilor să fie organizat de Parlamentul 

European și de Comitetul Regiunilor, în cooperare cu consiliile orașelor europene, 

recunoscute ca forumuri pentru dezbaterea europeană; propune ca aceste forumuri, în 

strânsă cooperare cu statele membre, să-și aibă sediul, în principal, în orașele a căror 

rază are o semnificație și un impact asupra majorității populației din regiunea în cauză, 

astfel încât să se asigure o participare cât mai largă; 

33. sugerează ca, de asemenea, consiliile orașelor recunoscute ca forumuri ale dezbaterii 

europene să aibă misiunea de a oferi vasta lor experiență profesională și publică 

universităților, școlilor locale și altor instituții de învățământ, precum și mass-mediei, 

organizațiilor și asociațiilor societății civile și cetățenilor în general, în mod liber și 

gratuit, precum și posibilitatea de a participa la dezbateri și consultări; consideră că 

consiliile ar trebui aibă și responsabilitatea invitării reprezentanților tuturor nivelurilor 

de guvernare urbană, inclusiv ai unităților mai mici și ai consiliilor partenere din zona 

urbană extinsă, și că ar fi, de asemenea, rezonabil să se specifice sfera de aplicare 

teritorială a acestei obligații într-un acord încheiat între organismele relevante de la 

nivelul UE și consiliile orașelor considerate forumuri europene; 

34. sugerează instituirea unui program pilot de 54 de forumuri de dezbatere la nivel 

european, asigurând o reprezentare teritorială echilibrată și reprezentarea orașelor de 

diferite dimensiuni, care să aibă loc în orașe care nu sunt capitale ale statelor membre, 

pentru a crea un sistem de dezbateri și consultări municipale cu privire la chestiunile 

legate de UE; 

35. subliniază necesitatea schimburilor de bune practici între orașele europene, deoarece 

unele dintre acestea au pus în aplicare cu succes programe privind migrația sau 

schimbările climatice sau planuri de administrare urbană inovatoare; 

36. subliniază că întărirea poziției orașelor în conceperea politicilor UE, printre altele în 

cadrul Comitetului Regiunilor, nu subminează încrederea în alte niveluri de guvernare, 

ci o crește, întrucât susține guvernarea pe mai multe niveluri și subsidiaritatea bazată pe 

încrederea bilaterală între UE, statele membre și autoritățile regionale și locale; 

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 

guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0283 

Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de 

parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 

Republica Armenia, pe de altă parte (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12543/2017), 

– având în vedere proiectul de acord de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre 

ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12548/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în conformitate cu articolul 91, 

articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea 

paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea 

paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0422/2017), 

– având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 4 iulie 201821 referitoare la 

proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei 

pentru comerț internațional (A8-0177/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

                                                 
21  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0284. 
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Armenia. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0284 

Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție)  

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare 

la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat 

cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, 

pe de altă parte (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12543/2017), 

– având în vedere Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale 

acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12548/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 91, cu articolul 100 alineatul 

(2), cu articolele 207 și 209, cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), cu 

articolul 218 alineatul (7) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0422/2017), 

– având în vedere rezoluțiile sale relevante referitoare la relațiile UE-Armenia, 

– având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual 

referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune22; 

– având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special 

cea din 2017, de la Bruxelles,  

– având în vedere comunicările comune ale Comisiei și ale Serviciului European de 

Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special 

Raportul din 18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV 

(JOIN(2017)0018) și documentul de lucru comun din 9 iunie 2017, intitulat 

„Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și 

rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 privind „O 

strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, 

                                                 
22  Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 
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– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, 

în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și 

SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din 

noiembrie 201723, precum și rezoluția sa din 15 aprilie 2015 referitoare la centenarul 

Genocidului armean24, 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 4 iulie 201825 referitoare la proiectul de 

decizie, 

– având în vedere prioritățile Parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Armenia, 

semnat la 21 februarie 2018, 

– având în vedere articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,  

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0179/2018), 

A. întrucât cadrul actual privind relațiile dintre Armenia și Uniunea Europeană este 

reglementat de Acordul de parteneriat și cooperare din 1996 care a intrat în vigoare în 

1999 și care urmează să fie înlocuit prin acest acord de parteneriat cuprinzător și 

consolidat (APCC); 

B. întrucât, prin Parteneriatul estic, UE și Armenia și-au întemeiat relațiile pe un 

angajament comun față de dreptul internațional și valorile fundamentale, inclusiv 

democrația, statul de drept și buna guvernare, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale; 

C. întrucât rămân preocupări în legătură cu deplina respectare de către Armenia a unora 

dintre valorile fundamentale menționate anterior, în special în ceea ce privește 

democrația și statul de drept care sunt subminate de corupție, de cumpărarea voturilor, 

de criminalitatea organizată și de controlul oligarhic abuziv; 

D. întrucât localizarea geografică a Armeniei între Europa, Asia Centrală și Orientul 

Mijlociu și puterile regionale învecinate, în special Rusia, Iran și Turcia, este atât 

strategică, cât și problematică; întrucât nerecunoașterea de către anumite părți a 

tragediilor din trecut - în special genocidul împotriva armenilor, prezența trupelor 

străine în Armenia, precum și conflictele prelungite din Caucazul de Sud, care 

afectează și Azerbaidjan și Georgia - reprezintă o amenințare majoră la adresa 

securității și stabilității regionale a tuturor partenerilor; întrucât conflictul din Nagorno-

Karabah poate fi soluționat numai pe cale pașnică, în conformitate cu principiile 

fundamentale ale OSCE din 2009, îndeosebi prin eforturile și propunerile 

copreședinților Grupului de la Minsk din cadrul OSCE; 

E. întrucât UE este principalul partener comercial al Armeniei și cel mai important 

donator; întrucât Armenia este, de asemenea, membră a Uniunii Economice Eurasiatice, 

demonstrând astfel că Uniunea Europeană nu impune partenerilor săi cerința prealabilă 

de a alege aprofundarea relațiilor cu UE în detrimentul relațiilor lor cu terții, chiar dacă 

                                                 
23  Texte adoptate, P8_TA(2017)0440. 
24  JO C 328, 6.9.2016, p. 2. 
25  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0283. 
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anumite oportunități - cum ar fi o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare cu 

EU - nu puteau fi realizate în acest context; 

F. întrucât noul acord stabilește un nou temei juridic pentru a revigora dialogul politic și a 

extinde sfera cooperării economice, precum și cooperarea în sectoare cum ar fi energia, 

transportul, infrastructura și mediul; întrucât se așteaptă ca aceste dispoziții să aibă un 

impact pozitiv asupra Armeniei în ceea ce privește promovarea unor standarde 

democratice, creșterea economică și dezvoltarea durabilă; întrucât asemenea 

perspective sunt deosebit de importante pentru tinerii din Armenia, inclusiv printr-o 

îmbunătățire a educației și creșterea oportunităților de angajare; întrucât atât cetățenii 

UE, cât și cei armeni beneficiază de pe urma unei cooperări sporite; 

1. salută călduros semnarea unui acord de parteneriat cuprinzător și consolidat, care 

constituie un important pas înainte în relațiile Uniunea Europeană-Armenia și 

reprezintă un angajament de aprofundare în continuare a relațiilor politice și 

economice;  

2. constată că semnarea acordului nu reprezintă un punct final în ceea ce privește 

cooperare Uniunea Europeană-Armenia; subliniază mai degrabă importanța punerii 

rapide și eficiente în aplicare înainte de a trece la analiza potențialului de consolidare în 

continuare a cooperării și integrării dintre cele două părți, într-un ritm și la o scară 

reciproc acceptabilă;  

3. reamintește că progresele semnificative, în sensul respectării valorilor fundamentale, 

cum ar fi statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și un 

sistem democratic funcțional care apără independența și imparțialitatea sistemului 

judiciar și asigură rezultate în lupta împotriva corupției, constituie cheia deblocării 

perspectivelor viitoare de cooperare; în această privință, se așteaptă ca Uniunea 

Europeană să ia în considerare, în timp util, deschiderea unui dialog privind 

liberalizarea vizelor cu Armenia, cu condiția să existe condiții pentru o mobilitate bine 

gestionată și sigură, incluzând punerea în aplicare eficace a acordurilor de facilitare a 

acordării vizelor și de readmisie încheiate între părți; 

4. salută cetățenii armeni pentru schimbarea politică din aprilie și mai 2018, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă pașnică și a dus la o schimbare de guvern, în conformitate 

cu constituția Republicii Armenia; salută reținerea manifestată de către organele de 

aplicare a legii în recurgerea la violență, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la 

arestarea nejustificată a unor demonstranți pașnici, printre care deputați în parlament; îl 

felicită călduros pe Nikol Pashinyan pentru alegerea sa ca nou prim-ministru al 

Republicii Armenia; așteaptă cu interes intensificarea cooperării cu acesta, cu guvernul 

său și cu Adunarea Națională, nu în ultimul rând pentru a-i sprijini în îndeplinirea 

așteptărilor exprimate de societatea armeană în cursul demonstrațiilor și își exprimă 

disponibilitatea de a observa viitoarele alegeri parlamentare din Armenia; 

Domeniu de aplicare, principii generale, valori fundamentale și angajamentul în ceea ce 

privește soluționarea conflictelor 

5. subliniază că aplicarea teritorială a acordului cuprinde, pe de o parte, teritoriile în care 

se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în 

condițiile prevăzute de aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriul Republicii Armenia; 
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solicită Comisiei să se asigure că nu se exportă produse în mod ilegal în UE prin 

Armenia; 

6. ia act de faptul că acordul este în conformitate cu spiritul și principiile exprimate în 

recomandarea Parlamentului European din 15 noiembrie 2017, care afirmă fără echivoc 

că niciun acord cuprinzător nu va fi ratificat cu o țară care nu respectă valorile UE, cum 

ar fi democrația, statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și libertățile 

fundamentale; îndeamnă, totuși, autoritățile din Armenia, să asigure, cu sprijinul UE, că 

nu există niciun regres în ceea ce privește aceste valori, fapt care ar putea declanșa 

suspendarea aplicării acordului în baza articolului 379 din acesta; reiterează că asistența 

financiară acordată de către UE Armeniei continuă să fie condiționată de punerea în 

aplicare și de calitatea reformelor;  

7. încurajează Armenia să adopte și să pună prompt în aplicare reformele convenite, 

îndeosebi cele în domeniile care vizează stabilitatea sistemului electoral, independența 

sistemului judiciar și transparența în administrarea instituțiilor publice, îndeosebi în 

contextul priorităților parteneriatului UE-Armenia care ar trebui să acționeze ca un 

cadru director pentru punerea în aplicare a acordului, pentru a asigura rezultate 

tangibile și pozitive pentru cetățenii armeni; 

8. subliniază importanța capitală a unei implicări semnificative și a unei includeri a 

organizațiilor societății civile relevante în această etapă de implementare, inclusiv prin 

noua Platformă a societății civile înființată de către Acord, depășind obligațiile limitate 

de a informa reprezentanții societății civile și de a avea schimburi de vederi cu aceștia, 

după cum se prevede în prezent la articolul 366 din acord; reamintește că organizațiile 

societății civile care trebuie implicate în acest proces ar trebui să reflecte un spectru cât 

mai larg de interese politice, societale și sociale diverse; 

9. invită Comisia să continue condiționarea asistenței financiare acordate de către UE prin 

legarea în mod sistematic a sprijinului UE, inclusiv prin intermediul Instrumentului 

european de vecinătate, al asistenței macrofinanciare și al altor instrumente, de punerea 

efectivă în aplicare a reformelor, progrese care ar trebui să facă obiectul unei 

monitorizări aprofundate; 

10. observă că Acordul este, de asemenea, în concordanță cu spiritul și principiile 

exprimate în recomandarea Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 în ceea ce 

privește condiționarea ratificării unui nou acord cu Armenia sau cu Azerbaidjanul de 

angajamente semnificative și progrese substanțiale în direcția soluționării conflictului 

din Nagorno-Karabah; îndeamnă ambele părți ca, de bună credință, să intensifice ritmul 

și rezultatele negocierilor lor după alegerile din 2018 din ambele țări, pentru a intra în 

istorie prin încheierea unui conflict care nu poate fi rezolvat prin mijloace armate și 

care s-a soldat cu pierderea a prea multe vieți, în special persoane civile, și care a 

împiedicat nu numai instaurarea păcii și stabilității, ci și dezvoltarea socioeconomică în 

regiune timp de aproape trei decenii; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la 

acumularea de forțe militare și la cheltuielile disproporționate în domeniul apărării în 

regiune; sprijină toate inițiativele care vizează procesul de pace și dezvoltarea unor 

relații de bună vecinătate, inclusiv discuțiile la nivel înalt și un mecanism de 

monitorizare a acordului de încetare a focului și invită SEAE și Comisia să intensifice 

sprijinul acordat de către UE programelor care permit contacte sporite între ONG-urile 

și organizațiile de tineret din Armenia și Azerbaidjan, asigurându-se, în același timp, că 

statele membre ale UE evită exporturile indirecte de produse și tehnologii cu dublă 
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utilizare către părțile la conflict;  

Reforma politică 

11. invită atât Armenia cât și UE să acorde o prioritate ridicată reformelor pe plan intern, 

astfel cum se prevede la articolul 4, pentru a garanta, în special, trecerea fără probleme 

de la un sistem prezidențial la un sistem parlamentar și nepolitizarea instituțiilor de stat; 

încurajează guvernul armean să asigure că principalele reforme, cum ar fi cele 

referitoare la structura și activitățile guvernului sau la codul penal, fac obiectul unui 

grad mai ridicat de transparență și unui dialog cuprinzător cu opoziția și cu societatea 

civilă, în interesul societății armene în general; 

12. subliniază că este necesar să se creeze condiții echitabile pentru opoziție și un mediu în 

care societatea civilă, reprezentanții mass-mediei și apărătorii drepturilor omului își 

exercită activitatea fără teamă de represalii; invită Armenia, în acest context, să asigure 

desfășurarea unor procese rapide și echitabile pentru toți deținuții, inclusiv Andreas 

Ghukasyan, lipsite de orice considerații politice; invită autoritățile armene să garanteze 

faptul că jurnaliștii nu se confruntă cu niciun fel de presiune sau cu teama de represalii 

sau violență în exercitarea muncii lor și că dreptul la libertatea de întrunire este 

respectat, autoritățile fiind invitate să se abțină de la utilizarea excesivă a forței și 

presiunii, cum ar fi acuzațiile penale împotriva protestatarilor pașnici și a liderilor 

protestelor; solicită investigații imparțiale și procese corecte în toate cazurile, inclusiv 

în ceea ce privește ultimele acțiuni excesive ale poliției împotriva protestatarilor pașnici 

și în cazul „Sasna Tsrer”, în care poliția a obstrucționat în mod grav activitatea 

avocaților apărării; 

13. solicită insistent autorităților armene, în vederea viitoarelor alegeri, să pună în aplicare 

cu rapiditate și pe deplin toate recomandările misiunilor internaționale de observare 

conduse de Biroul european pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul 

OSCE (OSCE/ODIHR), astfel cum se regăsesc acestea în raportul final, în special în 

ceea ce privește constatările referitoare la cumpărarea voturilor, la intimidarea 

alegătorilor, la efectuarea de presiuni asupra funcționarilor publici și a angajaților din 

sectorul privat și la amestecul nejustificat în procesul electoral din partea 

reprezentanților partidelor sau a organelor legii, practici care nu au reușit să 

îmbunătățească încrederea publicului în sistemul electoral al țării; 

14. încurajează Armenia să pună în aplicare recomandările Comisiei de la Veneția, cum ar 

fi cele din avizul acesteia din 2017 privind proiectul de cod judiciar, potrivit căruia 

codul a pus în aplicare schimbări pozitive introduse de reforma constituțională, dar 

cuprinde lacune și incoerențe care trebuie soluționate;  

Statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

15. își reiterează atașamentul ferm față de dreptul internațional și valorile fundamentale, 

inclusiv democrația, statul de drept și buna guvernare, respectarea drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale, și încurajează Armenia să facă progrese semnificative în 

aceste domenii, în special în ceea ce privește libertatea mass-mediei, independența 

sistemului judiciar și combaterea corupției, a criminalității organizate, a spălării banilor, 

a evaziunii fiscale, a nepotismului și a controlului oligarhic abuziv; încurajează 

autoritățile armene să înceapă un proces profund și real de reforme economice pentru a 

depăși structura oligarhică actuală și a elimina monopolurile existente; încurajează 
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autoritățile armene să continue să acționeze în spiritul obligațiilor care îi revin țării în 

calitate de parte la Convenția ONU împotriva torturii, în scopul de a preveni, urmări 

penal și pedepsi toate încălcările; 

16. regretă faptul că violența bazată pe gen și orientare sexuală rămâne încă un factor de 

îngrijorare semnificativă în Armenia; ia act de recunoașterea violenței domestice ca 

fiind o problemă majoră odată cu adoptarea, la 8 decembrie 2017, a Legii privind 

prevenirea violenței domestice, protecția victimelor violenței domestice și restaurarea 

păcii (coeziunii) în familie de către Adunarea Națională, dar solicită o legislație mai 

strictă, pentru a combate în mod eficace acest tip de violență și pentru ca autoritățile să 

îmbunătățească protecția și sprijinul acordat supraviețuitorilor; felicită Armenia pentru 

semnarea, la 18 ianuarie 2018, a Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și 

încurajează Armenia să ratifice și să pună în aplicare în mod cuprinzător această 

convenție pentru a îndeplini în mod real angajamentele luate cu privire la standardele 

internaționale în acest domeniu;  

17. invită Armenia să abordeze problemele legate de egalitatea de gen și de lupta împotriva 

discriminării prin adoptarea rapidă de măsuri eficace în vederea realizării egalității de 

șanse pentru toți, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, egalitatea de 

remunerare și accesul la funcțiile publice, în mod ideal prin adoptarea unei legi 

cuprinzătoare privind combaterea discriminării, care în același timp să ofere protecție 

altor grupuri vulnerabile, precum persoanele LGBTI, în conformitate cu standardele 

internaționale și cu diversele angajamente asumate de Armenia în materie de drepturile 

omului, și să asigure mecanisme de protecție eficace și care să dispună de resurse 

adecvate; în acest sens, își exprimă îngrijorarea cu privire la incompatibilitatea 

legislației în curs de adoptare cu standardele internaționale privind combaterea 

discriminării; 

18. invită autoritățile armene să acorde o prioritate ridicată eliminării practicii selecției 

bazate pe gen care are loc prin avorturi selective, ale căror rate, împreună cu cele din 

Azerbaidjan, rămân printre cele mai ridicate la nivel mondial după China; încurajează 

Armenia în angajamentul său de a îmbunătăți viețile copiilor - în special ale celor cu 

handicap și ale orfanilor - prin punerea consecventă în aplicare a priorităților stabilite în 

Strategia națională pentru protecția drepturilor copilului și în planul de acțiune pentru 

punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile copilului, precum și prin 

garantarea educației favorabile incluziunii pentru toți copiii până în 2025 și eradicarea 

muncii copiilor; 

19. încurajează depunerea unor eforturi suplimentare în vederea intensificării cooperării 

privind prevenirea și combaterea activităților infracționale, cum ar fi terorismul, 

criminalitatea organizată, criminalitatea informatică și criminalitatea transfrontalieră și 

invită Armenia să se alinieze mai mult la politica externă și de securitate a UE;  

20. invită Armenia să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), pe 

care l-a semnat în 1999;  

Cooperarea comercială și economică 

21. salută aprofundarea relațiilor comerciale și economice dintre UE și Armenia și faptul că 

APCC, în unele cazuri, depășește angajamentele OMC în materie de transparență și 
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accesul la piață pentru produsele din UE și actorii din domenii cum ar fi comerțul cu 

servicii, drepturile de proprietate intelectuală și achizițiile publice; 

22. solicită Armeniei să se angajeze în relații comerciale de încredere cu UE în 

conformitate cu angajamentele asumate cu ocazia aderării la OMC; reamintește că 

termenii și condițiile apartenenței la OMC, precum și obligațiile în temeiul acordurilor 

OMC și dispozițiile acestor acorduri se aplică doar teritoriilor Republicii Armenia astfel 

cum au fost recunoscute de Organizația Națiunilor Unite; 

23. își exprimă speranța că Acordul va crea cu rapiditate noi și interesante oportunități 

economice pentru cetățenii armeni care trăiesc în Armenia sau care se întorc acolo, nu 

în ultimul rând pentru tinerii din țară; 

24. regretă, cu toate acestea, că acordul nu poate include eliminarea barierelor tarifare, din 

cauza aderării Armeniei la Uniunea Economică Eurasiatică; salută, cu toate acestea, 

rata ridicată de utilizare a sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP+) de către 

Armenia, dar constată, cu o oarecare îngrijorare, că aceste exporturi SGP+ se 

concentrează puternic pe doar câteva tipuri de bunuri; ia act de faptul că acordul 

respectă politica externă multivectorială a Armeniei, dar invită Comisia să se asigure că 

asistența acordată de UE nu este direcționată în Armenia spre sectoare afectate de 

sancțiuni ruse împotriva UE, și îndeamnă Comisia să supravegheze în mod strict 

respectarea de către statele membre ale UE a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al 

Consiliului, în scopul de a evita situațiile în care Rusia achiziționează bunuri și 

tehnologii cu dublă utilizare prin Armenia; 

25. salută acordul la care s-a ajuns cu privire la protecția mărcilor comerciale, inclusiv 

dispozițiile tranzitorii de la articolul 237 privind coniacul și șampania, protejând, astfel, 

interesele UE și permițând, de asemenea, Armeniei să își dezvolte schimburile 

comerciale în toate sectoarele importante ale economiei sale;  

Energie și alte domenii de cooperare 

26. salută accentul pus, în special în articolul 42, pe siguranța nucleară pe baza standardelor 

și practicilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și ale Uniunii 

Europene; regretă decizia autorităților armene de a prelungi durata de viață a centralei 

nucleare de la Medzamor, și își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la persistența 

discrepanțelor dintre standardele de siguranță ale centralei nucleare și riscurile majore 

reprezentate de amplasarea sa într-o zonă seismică; felicită negociatorii pentru 

includerea la articolul 42 din APCC a cooperării specifice privind „închiderea și 

dezafectarea în condiții de siguranță a centralei nucleare de la Medzamor și adoptarea 

timpurie a unei foi de parcurs sau a unui plan de acțiune în acest sens, luând în 

considerare necesitatea înlocuirii acesteia cu o nouă capacitate pentru a asigura 

securitatea energetică a Republicii Armenia și condițiile pentru o dezvoltare 

sustenabilă”; 

27. salută, de asemenea, dispozițiile specifice referitoare la cooperarea privind aspectele de 

mediu în Armenia, având în vedere necesitatea urgentă de a realiza progrese în acest 

domeniu, precum și oportunitatea de a crea locuri de muncă și a reduce dependența de 

importurile de energie care poate rezulta din dezvoltarea de surse alternative de energie 

curată; în special, solicită Comisiei să asiste și să sprijine guvernul Republicii Armenia 

atât tehnic, cât și financiar în planul său ambițios de dezvoltare a energiei din surse 
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regenerabile;  

28. invită autoritățile armene să asigure o mai mare transparență și răspundere în gestiunea 

finanțelor publice, precum și în procedurile de achiziții publice și în procesul de 

privatizare, și, în plus, să întărească supravegherea sectorului bancar; 

29. subliniază importanța dispozițiilor referitoare la dialogul și cooperarea privind politica 

ocupării forței de muncă, drepturile de muncă, cum ar fi sănătatea și siguranța la locul 

de muncă, egalitatea de gen și combaterea discriminării, inclusiv pentru grupurile 

vulnerabile și marginalizate, pentru a oferi locuri de muncă mai bune, cu condiții de 

muncă îmbunătățite, în special tinerilor armeni și pentru a contribui la lupta împotriva 

șomajului ridicat și a sărăciei grave; 

Dispoziții instituționale 

30. salută instituirea unei Comisii parlamentare de parteneriat prevăzute la articolul 365 din 

Acord și se angajează să elaboreze în mod rapid, împreună cu Parlamentul din 

Armenia, regulamentul său de procedură în vederea începerii timpurii a activităților 

sale;  

31. își reiterează solicitarea adresată Comisiei și SEAE de a transmite Parlamentului, o dată 

la șase luni, un raport scris detaliat privind punerea în aplicare a acordurilor 

internaționale, în conformitate cu recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată 

Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare 

reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017, care a reafirmat hotărârea Parlamentului de 

a-și spori monitorizarea implementării acordurilor internaționale cu partenerii estici și 

controlul sprijinului acordat de către UE în acest sens;  

32. invită UE și autoritățile armene să își intensifice eforturile de comunicare cu privire la 

scopurile și obiectivele acestui nou Acord pentru a îmbunătăți și mai mult gradul de 

conștientizare publică, atât în Armenia, cât și în UE, cu privire la oportunitățile și 

beneficiile preconizate care ar apărea în urma încheierii acestuia; în plus, solicită 

ambelor părți să depună în continuare eforturi în combaterea oricărei campanii de 

dezinformare legată de relațiile Uniunea Europeană - Armenia; 

° 

° ° 

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și 

parlamentului Armeniei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0285 

Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă 

parte (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10209/1/2012), 

– având în vedere proiectul de acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană 

și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (5784/2/2011 și 

8318/2012), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al 

articolului 100, al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) al 

doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-

0038/2018), 

– având în vedere poziția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la proiectul de decizie a 

Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte26, 

– având în vedere schimbarea temeiului juridic ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a 

Uniunii Europene din 11 iunie 201427, 

– având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 4 iulie 201828 referitoare la 

proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

                                                 
26  JO C 440, 30.12.2015, p. 301. 
27  Hotărârea din 11 iunie 2014, Comisia/Consiliul, privind acordul-cadru de parteneriat și 

cooperare între Uniunea Europeană și Republica Filipine, C-377/12, ECLI: 
EU:C:2014:1903. 

28  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0286. 
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– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0222/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Irak. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


