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6.2.2019 A8-0051/1

Amendamentul 1
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 27a. atrage atenția asupra faptului că, 
respectând pe deplin drepturile omului, 
reintroducerea controalelor la frontierele 
naționale a reprezentat, în marea 
majoritate a cazurilor, o necesitate și un 
succes, deoarece a împiedicat migrația 
ilegală și traficul de droguri și de 
armament între statele membre; invită, în 
acest sens, Comisia să respecte statele 
membre care optează pentru instituirea 
controalelor la frontierele lor, în interesul 
întregii Uniuni;
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6.2.2019 A8-0051/2

Amendamentul 2
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. reamintește obligația, prevăzută la 
articolul 6 din TUE, de a adera la 
Convenția europeană a drepturilor omului 
(CEDO); solicită Comisiei să ia măsurile 
necesare pentru a elimina barierele juridice 
care împiedică încheierea procesului de 
aderare, și să prezinte un nou proiect de 
acord pentru aderarea Uniunii la Convenția 
europeană a drepturilor omului (CEDO), 
oferind soluții pozitive la obiecțiile ridicate 
de CJUE în Avizul 2/13 din 18 decembrie 
2014; consideră că finalizarea acestuia ar 
introduce garanții suplimentare de protecție 
a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și 
rezidenților UE și ar oferi un mecanism 
suplimentar pentru exercitarea drepturilor 
omului, și anume posibilitatea de a depune 
o plângere la CEDO pentru o încălcare a 
drepturilor omului derivată dintr-o acțiune 
a unei instituții UE sau a unui stat membru 
atunci când aplică dreptul UE și care se 
înscrie în sfera de competență a CEDO; 
este, de asemenea, de opinie că 
jurisprudența CEDO va oferi, astfel, o 
contribuție suplimentară pentru activitatea 
prezentă și viitoare a UE în privința 
respectării și promovării drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale în domeniul 
libertăților civile, justiției și afacerilor 
interne, pe lângă jurisprudența CJUE în 
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acest domeniu; acest domeniu; din această perspectivă, 
regretă faptul că CJUE nu a acordat încă 
judecătorilor dreptul de a-și exprima liber 
opiniile divergente, ceea ce contravine 
rolului politic din ce în ce mai important 
pe care îl joacă deciziile Curții; își 
exprimă îndoiala cu privire la măsura în 
care această politică se justifică într-o 
democrație modernă; ia act de faptul că 
CEDO de la Strasbourg a aplicat timp de 
mulți ani practica care constă în 
autorizarea opiniilor divergente, ceea ce a 
condus la o jurisprudență mai bună și mai 
clară;
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