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21.2.2018 A8-0025/27 

Amendamentul  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere rezoluțiile 

relevante ale Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei, 

Or. en 



 

AM\1146496RO.docx  PE616.048v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Amendamentul  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ua. întrucât „consideră că acordurile 

interinstituționale pot produce efecte 

juridice doar în cadrul raporturilor dintre 

instituțiile UE și că, prin urmare, ele nu 

reprezintă instrumente legislative 

neobligatorii, definite din prisma efectelor 

juridice avute asupra terților” (de 

exemplu, statele membre individuale), 

astfel cum se menționează la punctul (15) 

din rezoluția sa din 4 septembrie 2007 

privind implicațiile instituționale și 

juridice ale utilizării instrumentelor 

legislative neobligatorii (2007/2028(INI)]; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Amendamentul  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ub (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ub. întrucât refugiații creștini din 

centrele de primire pentru solicitanții de 

azil din statele membre sunt expuși 

agresiunilor comise de musulmani 

fanatici care trăiesc conform legii Sharia, 

primind inclusiv amenințări cu moartea 

din partea acestora; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Amendamentul  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Uc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Uc. întrucât articolul 4 alineatul (2) 

din TUE prevede că „Uniunea respectă 

egalitatea statelor membre în raport cu 

tratatele, precum și identitatea lor 

națională, inerentă structurilor lor 

fundamentale politice și constituționale, 

inclusiv în ceea ce privește autonomia 

locală și regională. Aceasta respectă 

funcțiile esențiale ale statului și, în 

special, pe cele care au ca obiect 

asigurarea integrității sale teritoriale, 

menținerea ordinii publice și apărarea 

securității naționale. În special, 

securitatea națională rămâne 

responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat 

membru”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Amendamentul  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. declară că nici suveranitatea 

națională, nici principiul subsidiarității nu 

pot justifica sau legitima refuzul sistematic 

al unui stat membru de a respecta valorile 

fundamentale ale Uniunii Europene, care 

au inspirat redactarea articolelor 

introductive din tratatele europene și la 

care toate statele membre au subscris de 

bună voie și s-au angajat să le respecte; 

1. declară că nici suveranitatea 

națională, nici principiul subsidiarității nu 

pot justifica sau legitima refuzul sistematic 

al unui stat membru de a respecta valorile 

fundamentale ale Uniunii Europene, care 

au inspirat redactarea articolelor 

introductive din tratatele europene și la 

care toate statele membre au subscris de 

bună voie și s-au angajat să le respecte; 

afirmă, de asemenea, că definirea 

valorilor și principiilor fundamentale este 

un proces concret și permanent, care 

trebuie să se bazeze pe demnitatea umană 

și să ia în considerare etosul care 

caracterizează societatea fiecărui stat 

membru; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Amendamentul  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. subliniază necesitatea de a evita 

interpretările unilaterale ale principiului 

nediscriminării și respinge încercarea de 

a conferi articolului 21 din Carta 

drepturilor fundamentale un rol 

proeminent în comparație cu alte 

dispoziții (la fel de importante) ale 

acesteia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Amendamentul  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. reamintește că articolul 67 din 

TFUE prevede că „Uniunea constituie un 

spațiu de libertate, securitate și justiție, cu 

respectarea drepturilor fundamentale și a 

diferitelor sisteme de drept și tradiții 

juridice ale statelor membre”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Amendamentul  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1c. reamintește că articolul 4 

alineatul (2) din TUE prevede că 

„Uniunea respectă egalitatea statelor 

membre în raport cu tratatele, precum și 

identitatea lor națională, inerentă 

structurilor lor fundamentale politice și 

constituționale, inclusiv în ceea ce 

privește autonomia locală și regională. 

Aceasta respectă funcțiile esențiale ale 

statului și, în special, pe cele care au ca 

obiect asigurarea integrității sale 

teritoriale, menținerea ordinii publice și 

apărarea securității naționale. În special, 

securitatea națională rămâne 

responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat 

membru”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Amendamentul  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. constată că respectarea criteriilor de 

la Copenhaga de către state în momentul 

aderării lor la UE trebuie monitorizată 

constant și trebuie să facă obiectul constant 

al unui dialog între Parlament, Comisie și 

Consiliu; 

2. constată că respectarea criteriilor de 

la Copenhaga de către state în momentul 

aderării lor la UE trebuie monitorizată 

constant și trebuie să facă obiectul constant 

al unui dialog între Parlament, Comisie și 

Consiliu; constată că problema mai 

generală este dacă instituțiile UE, în 

special Parlamentul și Comisia, au 

dreptul de a solicita statelor membre să 

efectueze o evaluare a impactului privind 

obligațiile suplimentare la punerea în 

aplicare a criteriilor de la Copenhaga și a 

legislației Uniunii privind drepturile 

fundamentale; 

Or. en 

 

 


