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6.2.2019 A8-0051/8

Amendamentul 8
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. subliniază că instituțiile UE ar 
trebui nu numai să încerce să evite 
încălcările drepturilor din Cartă, ci și să 
amplifice potențialul Cartei, încorporând 
activ și sistematic drepturile și principiile 
acesteia în procesul legislativ și în 
concepția politicilor;
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6.2.2019 A8-0051/9

Amendamentul 9
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 9a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la lipsa unor evaluări sistematice ale 
impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de adoptarea de 
către Comisie a propunerilor legislative; 
invită Comisia, Consiliul și Parlamentul 
să realizeze verificări independente și 
complete ale compatibilității și evaluări 
ale impactului asupra drepturilor 
fundamentale ale fiecărei propuneri 
legislative din Uniune, integrând astfel 
drepturile fundamentale în toate 
domeniile majore de politică;
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6.2.2019 A8-0051/10

Amendamentul 10
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 10a. solicită Comisiei, Consiliului și 
Parlamentului să stabilească proceduri 
care să permită o analiză sistematică ex 
post a coerenței legislației UE cu 
dispozițiile Cartei, cum ar fi, de exemplu, 
includerea sistematică în textele 
legislative a unei clauze de raportare și de 
revizuire privind drepturile omului bazată 
pe Cartă;
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6.2.2019 A8-0051/11

Amendamentul 11
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 17a. insistă ca articolul 7 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 
privind consolidarea supravegherii 
economice și bugetare a statelor membre 
din zona euro care întâmpină sau care 
sunt amenințate de dificultăți grave în 
ceea ce privește stabilitatea lor financiară, 
care precizează faptul că eforturile de 
consolidare bugetară necesare în urma 
programului de ajustare macroeconomică 
trebuie „să țină cont de necesitatea de a 
asigura resurse suficiente pentru politicile 
de bază, cum ar fi educația și sănătatea”, 
să fie interpretat în conformitate cu 
cerințele dispozițiilor sociale ale Cartei și 
cu principiile Cartei sociale europene;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/12

Amendamentul 12
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 21a. subliniază că statele membre ar 
trebui să își respecte obligațiile referitoare 
la drepturile sociale și economice 
prevăzute de Cartă atunci când fac 
eforturi pentru a se conforma 
instrumentelor UE, cum ar fi Tratatul 
privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul uniunii economice 
și monetare (TSCG); solicită, în plus, ca 
noțiunea de „circumstanțe excepționale”, 
care permite, conform Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea și guvernanța în 
cadrul uniunii economice și monetare 
(TSCG), devierea de la obiectivul pe 
termen mediu sau de la traiectoria de 
ajustare anunțată (articolul 3 alineatul (3) 
litera (b) din TSCG), să fie interpretată 
astfel încât să includă situația când un 
stat nu se poate conforma fără a aduce 
atingere obligațiilor asumate de acesta în 
temeiul prevederilor sociale ale Cartei;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/13

Amendamentul 13
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 26a. solicită Comisiei să își 
îmbogățească acordurile comerciale și de 
investiții, impunând părților, companiilor 
și investitorilor să respecte standardele și 
obligațiile internaționale privind 
drepturile omului, pe lângă cele care 
decurg din legislația națională; 
recunoaște că există încă lacune în ceea 
ce privește accesul la căi de atac al 
victimelor încălcărilor unor drepturilor 
fundamentale în context economic din 
state terțe și solicită integrarea în 
acordurile externe ale UE, în special în 
acordurile sale comerciale, a unor 
mecanisme accesibile, necostisitoare și 
nebirocratice, care să permită victimelor 
să reacționeze astfel de abuzuri atunci 
când întreprinderea în cauză are sediul în 
UE;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/14

Amendamentul 14
Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick 
Le Hyaric, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 26b. subliniază relația strânsă dintre 
dispozițiile Cartei, tratatele UE și normele 
Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951 
și ale Protocolului său din 31 ianuarie 
1967 privind statutul refugiaților, după 
cum se precizează la articolul 18 din 
Cartă; subliniază că stabilirea și 
dezvoltarea politicii de migrație a UE, în 
conformitate cu articolele 67 și 80 din 
TFUE, se întemeiază pe această corelație 
strictă, respectând totodată principiul 
solidarității și al distribuției echitabile a 
responsabilităților între statele membre; 
invită, de asemenea, Consiliul, Comisia și 
statele membre să nu încheie acorduri 
legate de migrație cu țări terțe și să le 
suspende pe cele deja în vigoare, dacă nu 
garantează respectarea, protecția și 
promovarea deplină a dispozițiilor 
prevăzute în instrumentele europene și 
internaționale relevante din domeniul 
drepturilor omului;

Or. en



AM\1176385RO.docx PE635.308v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0051/15

Amendamentul 15
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 28a. solicită finalizarea fără întârziere 
a adoptării Directivei orizontale privind 
combaterea discriminării1a, pentru a 
garanta mai bine drepturile fundamentale 
în Uniune, prin adoptarea unei legislații a 
UE concrete, evitând astfel actuala 
interferență a articolului 51;
______________
1a Propunerea Comisiei din 2 iulie 2008 de 
Directivă a Consiliului cu privire la 
punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor 
indiferent de religie sau convingeri, 
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală 
(COM(2008)0426).

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/16

Amendamentul 16
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită agențiilor UE care își 
desfășoară activitatea în domeniul justiției 
și al afacerilor interne și/sau celor ale căror 
activități ar putea avea un impact asupra 
drepturilor și principiilor care derivă din 
Cartă să adopte strategii interne privind 
drepturile fundamentale și să organizeze 
sesiuni periodice de formare pentru 
personalul lor cu privire la drepturile 
fundamentale și la Cartă, la toate 
nivelurile;

32. solicită agențiilor UE care își 
desfășoară activitatea în domeniul justiției 
și al afacerilor interne și/sau celor ale căror 
activități ar putea avea un impact asupra 
drepturilor și principiilor care derivă din 
Cartă să adopte strategii interne privind 
drepturile fundamentale, inclusiv un cod 
de conduită pentru personal, să instituie 
un mecanism de identificare și raportare 
a încălcărilor drepturilor fundamentale și 
să organizeze sesiuni periodice de formare 
pentru personalul lor cu privire la 
drepturile fundamentale și la Cartă, la toate 
nivelurile;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/17

Amendamentul 17
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

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 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 41a. consideră că este în interesul 
tuturor cetățenilor UE ca aplicarea Cartei 
să fie consolidată prin extinderea 
domeniului său de aplicare și invită 
instituțiile UE să ia în considerare acest 
aspect în următoarea revizuire a 
tratatului;

Or. en


