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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută scopul propunerii de regulament de a proteja bugetul Uniunii împotriva 
deficiențelor generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru, care 
afectează sau riscă să afecteze buna gestiune financiară sau protecția intereselor financiare ale 
Uniunii. El împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia există o legătură clară între 
respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare. El recunoaște, de asemenea, că independența și 
imparțialitatea sistemului judiciar sunt esențiale pentru a asigura respectarea statului de drept. 
În același timp, consideră că mecanismul propus îi conferă Comisiei o putere de apreciere 
prea mare. În special, criteriile de lansare a procedurii și de evaluare calitativă nu sunt clar 
definite, la fel cum nu sunt nici criteriile pentru alegerea și amploarea măsurilor, iar Comisia 
ar fi liberă, în ultimă instanță, să decidă dacă să aplice sau nu o măsură, ce măsură ar trebui 
aplicată și dacă o astfel de măsură ar putea fi anulată ulterior sau nu. Acest lucru este cu atât 
mai posibil cu cât propunerea Comisiei se consideră ca fiind aprobată, cu excepția cazului în 
care, în termen de o lună, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, respinge propunerea 
(„vot cu majoritate calificată inversă”). În plus, mecanismul propus pare lipsit de temei legal 
(articolul 322 din TFUE, pe care se bazează propunerea, nu ar fi suficient). De asemenea, pare 
a fi disproporționat, în special în comparație cu articolul 7 din TUE, care poate acoperi cazuri 
similare de deficiențe în ceea ce privește statul de drept și care impune, în funcție de 
circumstanțe, o majoritate de patru cincimi din Consiliu și unanimitatea Consiliului European. 
Prin urmare, raportorul propune un mecanism diferit. Raportorul regretă, de asemenea, că nu 
s-au organizat consultări specifice cu părțile interesate și nu s-au realizat evaluări ale 
impactului în pregătirea propunerii de regulament. În special, propunerea prevede că, în 
cadrul gestiunii directe și indirecte în conformitate cu articolul 62 literele (a) și (c) din 
Regulamentul financiar, se pot aplica măsuri numai în cazul în care beneficiarul este o entitate 
guvernamentală. Dacă această condiție nu este îndeplinită, finanțarea respectivă din partea 
Uniunii nu poate face obiectul niciuneia dintre măsurile menționate în propunerea de 
regulament. În lipsa unei evaluări a impactului care să clarifice cât de mult din bugetul 
Uniunii ar rămâne în afara protecției mecanismului propus, este dificil să se stabilească 
potențialele beneficii ale acestuia. De asemenea, raportorul se întreabă de ce propunerea nu 
stabilește nicio obligație pentru Comisie de a evalua posibilitatea de a elimina măsuri din 
proprie inițiativă și de a raporta cu privire la aplicarea regulamentului propus. Având în 
vedere cele de mai sus, raportorul sugerează ca propunerea să fie modificată după cum 
urmează. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
control bugetar, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul de drept este una dintre 
principalele valori pe care se bazează 
Uniunea. Astfel cum se reamintește la 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, aceste valori sunt comune
statelor membre.

(1) Uniunea se întemeiază pe valori 
precum respectarea demnității umane, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților. În conformitate cu 
articolele 2 și 7 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), statele 
membre și instituțiile Uniunii au obligația 
de a respecta, proteja și promova aceste 
valori, comune tuturor statelor membre, 
într-o societate caracterizată prin 
pluralism, nediscriminare, toleranță, 
justiție, solidaritate și egalitate între femei 
și bărbați. Articolul 2 din TUE nu prevede 
nicio ierarhie a acestor valori.

Justificare

Această modificare vizează alinierea considerentului cu formularea efectivă a articolului 2 
din TUE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre cooperează în mod 
corespunzător și respectând principiul 
cooperării loiale pentru a se achita de 
obligațiile ce le revin în calitate de state 
membre ale Uniunii, astfel cum se 
prevede în Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul de drept impune tuturor (2) Statul de drept impune tuturor 
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autorităților publice să acționeze în limitele 
stabilite de lege, în conformitate cu valorile 
democrației și ale drepturilor 
fundamentale, precum și sub controlul unor 
instanțe de judecată independente și 
imparțiale. În conformitate cu statul de 
drept, principii precum, în special, 
legalitatea7, securitatea juridică8, 
interzicerea caracterului arbitrar în 
exercitarea competențelor executive9, 
separarea puterilor în stat10 și o protecție 
jurisdicțională efectivă de către instanțele 
independente11 trebuie să fie respectate12.

autorităților publice să acționeze în limitele 
stabilite de lege, în conformitate cu valorile 
democrației și ale drepturilor 
fundamentale, precum și sub controlul unor 
instanțe de judecată independente și 
imparțiale. În conformitate cu statul de 
drept, principii precum, în special, 
legalitatea7, securitatea juridică8, 
interzicerea caracterului arbitrar în 
exercitarea competențelor executive9, 
separarea puterilor în stat10 și o protecție 
jurisdicțională efectivă de către instanțele 
independente11 trebuie să fie respectate12.

_____________________________ _____________________________

7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 
2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, 
PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 
2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, 
PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 
noiembrie 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato/Srl Meridionale 
Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi 
& Figlio și Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 
noiembrie 1981, Amministrazione delle 
finanze dello Stato/Srl Meridionale 
Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi 
& Figlio și Ditta Vincenzo 
Divella/Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 
septembrie 1989, Hoechst, cauzele 
conexate 46/87 și 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 
septembrie 1989, Hoechst, cauzele 
conexate 46/87 și 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 
noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; 
hotărârea Curții de Justiție din 10 
noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și 
hotărârea Curții de Justiție din 22 
decembrie 2010, DEB, C279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 
noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; 
hotărârea Curții de Justiție din 10 
noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și 
hotărârea Curții de Justiție din 22 
decembrie 2010, DEB, C279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 
februarie 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 
40-41.

11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 
februarie 2018, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 
40-41; hotărârea Curții de Justiție din 25 
iulie 2018, LM, C-216/18, PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, punctele 63-67.

12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al 12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al 
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UE pentru consolidarea statului de drept”, 
COM(2014) 158 final, anexa I.

UE pentru consolidarea statului de drept”, 
COM(2014) 158 final, anexa I.

Justificare

Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de 
Justiție.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Independența sistemului judiciar 
înseamnă, în special, că organismul în 
cauză își poate exercita funcțiile judiciare 
în întregime, în mod autonom, fără a face 
obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi 
subordonat oricărui alt organism și fără să 
primească ordine sau instrucțiuni de la 
nicio sursă, fiind astfel protejat de 
intervenții sau de presiuni exterioare care 
ar putea afecta independența membrilor săi 
și influența deciziile acestora. Pentru a 
garanta independența și imparțialitatea, 
sunt necesare norme, în special în ceea ce 
privește componența organismului, 
numirea, durata funcției și motivele 
respingerii și ale concedierii membrilor săi, 
astfel încât să se înlăture orice îndoială 
rezonabilă referitoare la impenetrabilitatea 
organismului respectiv la factori exteriori 
și la imparțialitatea sa în raport cu 
interesele cu care se confruntă.

(7) Independența sistemului judiciar 
înseamnă, în special, că organismul în 
cauză își poate exercita funcțiile judiciare 
în întregime, în mod autonom, fără a face 
obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi 
subordonat oricărui alt organism și fără să 
primească ordine sau instrucțiuni de la 
nicio sursă, fiind astfel protejat de 
intervenții sau de presiuni exterioare care 
ar putea afecta independența membrilor săi 
și influența deciziile acestora. 
Independența sistemului judiciar 
presupune, de asemenea, echidistanța față 
de părțile în litigiu și de interesele lor din 
perspectiva obiectului acestuia. Acest 
aspect impune respectarea obiectivității și 
lipsa oricărui interes în soluționarea 
litigiului în afara strictei aplicări a 
normei de drept. Pentru a garanta 
independența și imparțialitatea, sunt 
necesare norme, în special în ceea ce 
privește componența organismului, 
numirea, durata funcției și motivele
abținerii, ale respingerii și ale concedierii 
membrilor săi, astfel încât să se înlăture 
orice îndoială rezonabilă referitoare la 
impenetrabilitatea organismului respectiv 
la factori exteriori și la imparțialitatea sa în 
raport cu interesele cu care se confruntă.

(A se vedea amendamentul la considerentul 7a nou al propunerii).
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Justificare

Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de 
Justiție (a se vedea în special cauza C-216/18, punctele 63-67).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cerința de independență a 
sistemului judiciar impune, de asemenea, 
ca regimul disciplinar al celor care au 
îndatorirea de a judeca să prezinte 
garanțiile necesare pentru a evita orice 
risc de utilizare a unui astfel de regim ca 
sistem de control politic al conținutului 
deciziilor judiciare. În această privință, 
adoptarea unor norme care definesc, 
printre altele, atât comportamentele ce 
constituie încălcări disciplinare cât și 
sancțiunile aplicabile în mod concret, 
care prevăd intervenția unei instanțe 
independente în conformitate cu o 
procedură care garantează pe deplin 
drepturile consacrate la articolele 47 și 48 
din cartă, în special dreptul la apărare, și 
care consacră posibilitatea de a contesta 
în justiție deciziile organelor disciplinare 
constituie un ansamblu de garanții 
esențiale pentru menținerea 
independenței puterii judecătorești.

(A se vedea amendamentul la considerentul 7 al propunerii).

Justificare

Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de 
Justiție (a se vedea în special cauza C-216/18, punctele 63-67).Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(11a) Comisia ar trebui să fie în măsură 
să monitorizeze permanent statul de drept 
în statele membre și, în acest scop, ar 
putea fi creat un mecanism al UE pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, astfel cum a solicitat 
Parlamentul European în rezoluția sa din 
25 octombrie 20161a.

_________

1a Rezoluția Parlamentului European din 
25 octombrie 2016 conținând 
recomandări adresate Comisiei referitoare 
la crearea unui mecanism al UE pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale (2015/2254(INL)) (JO C 
215, 19.6.2018, p. 162-177).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Identificarea unei deficiențe 
generalizate necesită o evaluare calitativă 
realizată de Comisie. Evaluarea respectivă 
se poate baza pe informații primite din 
toate sursele disponibile și de la toate 
instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
rapoartele Curții de Conturi și concluziile 
și recomandările organizațiilor și rețelelor 
internaționale relevante, cum ar fi 
organismele Consiliului Europei și rețelele 
europene ale curților supreme și ale 
consiliilor judiciare.

(12) Pentru a identifica o deficiență 
generalizată, Comisia trebuie să facă o 
evaluare imparțială, transparentă și 
calitativă. Evaluarea respectivă ar trebui 
să se bazeze pe informații primite din toate 
sursele disponibile și de la toate instituțiile 
recunoscute, inclusiv condițiile și 
calendarul adoptării, punerii în aplicare 
și executării de către statul membru 
respectiv a capitolelor relevante din 
acquis, hotărârile Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, rapoartele Curții de 
Conturi, rezoluțiile Parlamentului 
European și concluziile și recomandările 
organizațiilor și rețelelor internaționale 
relevante, cum ar fi organismele 
Consiliului Europei și rețelele europene ale 
curților supreme și ale consiliilor judiciare.

(A se vedea amendamentele la articolul 5 alineatul (2) al propunerii.)

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este esențial ca interesele legitime 
ale destinatarilor și ale beneficiarilor 
finali ai programului sau fondului vizat 
de măsurile adoptate în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre să fie pe 
deplin protejate și să nu fie afectate de 
încălcări ale normelor pentru care 
destinatarii și beneficiarii respectivi nu 
sunt responsabili. Comisia ar trebui să 
țină seama de impactul potențial asupra 
destinatarilor și beneficiarilor finali 
atunci când propune astfel de măsuri și ar 
trebui să monitorizeze în mod activ 
respectarea obligației legale a statelor 
membre de a continua să efectueze plăți 
după adoptarea de măsuri de către 
Comisie în conformitate cu prezentul 
regulament.  În cazul unei încălcări de 
către un stat membru, Comisia ar trebui 
să informeze destinatarii sau beneficiarii 
finali cu privire la drepturile lor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Înainte de a propune măsuri 
concrete, Comisia ar trebui să evalueze 
posibilele implicații bugetare ale unor 
astfel de măsuri pentru bugetul național 
al statului membru în cauză, ținând 
seama în mod corespunzător de principiile 
proporționalității și nediscriminării.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament și având 
în vedere importanța efectelor financiare a 
măsurilor impuse în temeiul prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
competențe de executare Consiliului, care 
ar trebui să acționeze pe baza unei 
propuneri a Comisiei. Pentru a facilita 
adoptarea deciziilor care se impun pentru 
protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii, ar trebui utilizat votul cu 
majoritate calificată inversă.

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului regulament și având 
în vedere importanța efectelor financiare a 
măsurilor impuse în temeiul prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
competențe de executare Comisiei. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ținând seama de impactul lor 
asupra bugetului Uniunii, măsurile 
impuse în temeiul prezentului regulament 
ar trebui să intre în vigoare numai după 
ce Parlamentul European și Consiliul au 
aprobat transferul într-o rezervă bugetară 
a unei sume echivalente cu valoarea 
măsurilor adoptate. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă a unei decizii cu privire 
la măsurile necesare pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, astfel de 
transferuri ar trebui considerate a fi 
aprobate, cu excepția cazului în care sunt 
modificate sau respinse, într-un termen 
stabilit, de Parlamentul European sau 
Consiliu, cel din urmă hotărând cu 
majoritate calificată.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(16) Înainte de a propune adoptarea 
oricărei măsuri în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să informeze 
statul membru vizat cu privire la motivele 
pentru care consideră că există o deficiență 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept în statul membru respectiv. Statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
prezenta observații. Comisia și Consiliul ar 
trebui să țină seama de aceste observații.

(16) Înainte de a propune adoptarea 
oricărei măsuri în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să informeze 
statul membru vizat cu privire la motivele 
pentru care consideră că există o deficiență 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept în statul membru respectiv. Comisia 
ar trebui să informeze imediat 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la notificare și la conținutul 
acesteia. Statul membru în cauză ar trebui 
să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații. Comisia ar trebui să țină seama 
de aceste observații.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consiliul ar trebui să ridice 
măsurile cu efect suspensiv pe baza unei 
propuneri a Comisiei dacă situația care a 
condus la impunerea măsurilor respective a 
fost suficient remediată.

(17) Comisia ar trebui să ridice măsurile 
cu efect suspensiv și să transmită o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului de a ridica integral sau parțial 
rezerva bugetară pentru măsurile în 
cauză, dacă situația care a condus la 
impunerea măsurilor respective a fost 
suficient remediată.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să informeze 
Parlamentul European cu privire la toate 
măsurile propuse și adoptate în temeiul 
prezentului regulament,

eliminat
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „statul de drept” se referă la 
valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
care include principii precum legalitatea –
care implică un proces transparent, 
responsabil, democratic și pluralist de 
adoptare a legilor –, securitatea juridică;
interzicerea caracterului arbitrar în 
exercitarea competențelor executive, o 
protecție jurisdicțională efectivă asigurată 
de instanțe independente, inclusiv a 
drepturilor fundamentale, separarea 
puterilor în stat și egalitatea în fața legii;

(a) „statul de drept” este înțeles în 
concordanță cu valorile Uniunii 
consacrate la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, precum și cu 
criteriile de aderare la Uniune stabilite la 
articolul 49 din Tratat; acesta include 
principii precum legalitatea – care implică 
un proces transparent, responsabil, 
democratic și pluralist de adoptare a legilor 
–, securitatea juridică, interzicerea 
caracterului arbitrar în exercitarea 
competențelor executive, o protecție 
jurisdicțională efectivă asigurată de 
instanțe independente și imparțiale, 
inclusiv a drepturilor fundamentale, 
separarea puterilor în stat și egalitatea în 
fața legii;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

Monitorizarea

Comisia monitorizează și evaluează în 
permanență punerea în aplicare corectă a 
dreptului Uniunii și respectarea statului 
de drept.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri Condiții pentru protejarea bugetului 
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Uniunii

(A se vedea amendamentele la articolele 3, 4 și 5 din propunere.)

Justificare

Titlul acestui articol ar trebui aliniat cu conținutul real al articolului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cooperarea eficace și în timp util cu 
Oficiul european de luptă antifraudă și cu 
Parchetul European în cursul anchetelor 
sau al urmăririlor penale inițiate de acestea 
în temeiul propriilor acte juridice și în 
conformitate cu principiul cooperării loiale.

(f) cooperarea eficace și în timp util cu 
Oficiul European de Luptă Antifraudă și, 
cu condiția participării statului membru 
în cauză, cu Parchetul European în cursul 
anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate 
de acestea în temeiul propriilor acte 
juridice și în conformitate cu principiul 
cooperării loiale.

Justificare

Nu toate statele membre cooperează cu Parchetul European.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) periclitarea capacității unui stat 
membru de a-și respecta obligațiile de 
membru al Uniunii, inclusiv a capacității 
de a pune în aplicare, în mod efectiv, 
normele, standardele și politicile care 
constituie acquis-ul Uniunii;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul măsurilor Măsuri pentru protejarea bugetului 
Uniunii

(A se vedea amendamentele la articolele 3, 4 și 5 din propunere.)

Justificare

Titlul acestui articol ar trebui aliniat cu conținutul real al articolului. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se pot adopta una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri adecvate:

1. În cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 3, se pot 
adopta una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri:

(A se vedea amendamentele la articolele 3 și 5 din propunere.)

Justificare

Se propune o formulare mai precisă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) după caz, o suspendare a gestiunii 
indirecte și înlocuirea acesteia cu execuția 
în cadrul gestiunii directe;

Justificare

Prezentul amendament propune o măsură suplimentară menită să protejeze bugetul Uniunii.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu excepția cazului în care decizia 
de adoptare a măsurilor prevede altfel, 
impunerea măsurilor adecvate nu aduce 
atingere obligației entităților 
guvernamentale menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau a statelor membre menționate 
la alineatul (1) litera (b) de a pune în 
aplicare programul sau fondul afectat de 
măsură, în special obligației de a face plăți 
destinatarilor sau beneficiarilor finali.

2. Impunerea măsurilor menționate 
la alineatul (1) nu aduce atingere obligației 
entităților guvernamentale menționate la 
alineatul (1) litera (a) sau a statelor 
membre menționate la alineatul (1) litera 
(b) de a pune în aplicare programul sau 
fondul afectat de măsură, în special 
obligației de a face plăți destinatarilor sau 
beneficiarilor finali. Comisia 
monitorizează în mod activ dacă sunt 
respectate drepturile legale ale 
destinatarilor sau ale beneficiarilor 
finali. În cazul în care Comisia găsește 
dovezi că statul membru nu își 
îndeplinește obligația de a asigura plățile 
și interesele legitime ale destinatarilor sau 
ale beneficiarilor finali, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a sprijini 
destinatarii sau beneficiarii în cauză să își 
recupereze creanțele. Articolul 68 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul 
privind dispozițiile comune) nu se aplică.

(A se vedea amendamentele la articolele 3 și 5 din propunere.)

Justificare

În rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM, Parlamentul a considerat 
că „beneficiarii finali ai bugetului Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de încălcări ale 
normelor pentru care nu sunt responsabili” (a se vedea punctul 119). Articolul 68 alineatul 
(1) litera (b) din propunerea de Regulament privind dispozițiile comune [COM(2018)0375] 
— care impune autorității naționale să asigura plata către beneficiar, sub rezerva 
disponibilității fondurilor — nu ar trebui, prin urmare, să se aplice în cazul de față.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Măsurile adoptate sunt 
proporționale cu natura, gravitatea și 
amploarea deficienței generalizate în ceea 
ce privește statul de drept. În măsura 
posibilului, măsurile vizează acțiunile 
Uniunii afectate sau care ar putea fi 
afectate de deficiența respectivă.

3. Măsurile adoptate sunt 
proporționale cu natura, gravitatea, durata
și amploarea deficienței generalizate în 
ceea ce privește statul de drept. În măsura 
posibilului, măsurile vizează acțiunile 
Uniunii afectate sau care ar putea fi 
afectate de deficiența respectivă.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care Comisia constată 
că are motive rezonabile de a considera că 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 3, aceasta trimite statului membru 
respectiv o notificare scrisă, precizând 
motivele care stau la baza constatărilor 
sale.

1. În cazul în care Comisia are motive 
rezonabile de a considera că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 3, aceasta trimite statului membru 
respectiv o notificare scrisă, precizând 
motivele care stau la baza constatărilor 
sale. Comisia informează fără întârziere 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la notificarea respectivă și la 
conținutul acesteia.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate lua în considerare 
toate informațiile relevante, inclusiv 
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, rapoartele Curții de Conturi, 
precum și concluziile și recomandările 
organizațiilor internaționale relevante.

2. Înainte de a recurge la o notificare 
scrisă în temeiul alineatului (1), Comisia 
ia în considerare toate informațiile 
relevante, inclusiv condițiile și calendarul 
adoptării, punerii în aplicare și executării 
de către statul membru respectiv a 
capitolelor relevante din acquis, în cazul 
în care sunt disponibile, hotărârile Curții 
de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele 
Curții de Conturi și rezoluțiile 
Parlamentului European. De asemenea, 
ia în considerare concluziile și 
recomandările organizațiilor internaționale 
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relevante, în special:

(i) Lista criteriilor statului de drept 
stabilită de Comisia de la Veneția,

(ii) Recomandarea CM/Rec(2010)12 a 
Consiliului Europei privind judecătorii: 
independență, eficacitate și 
responsabilități,

(iii) Raportul Comisiei de la Veneția 
privind independența sistemului judiciar -
Partea I: Independența judecătorilor 
(CDL-AD(2010)004), 

(iv) Raportul Comisiei de la Veneția -
Partea II: Ministerul Public (CDL-AD 
(2010)040) și

(v) evaluarea relevantă și rapoartele 
de conformitate ale Grupului de state 
împotriva corupției (GRECO).

Justificare

Specificarea mai clară a posibilelor surse de orientare ar putea îmbunătăți transparența, 
trasabilitatea și posibilitatea auditării mecanismului propus, precum și securitatea juridică și 
caracterul nearbitrar al competențelor care urmează să fie conferite Comisiei. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statul membru vizat furnizează 
toate informațiile cerute și poate face 
observații într-un termen stabilit de 
Comisie, care nu poate fi mai scurt de o 
lună de la data notificării constatării. În 
observațiile sale, statul membru poate 
propune adoptarea unor măsuri de 
remediere.

4. Statul membru vizat furnizează 
toate informațiile cerute și poate face 
observații într-un termen stabilit de 
Comisie, care nu poate fi mai scurt de o 
lună sau mai lung de trei luni de la data 
notificării constatării. În observațiile sale, 
statul membru poate propune adoptarea 
unor măsuri de remediere.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia ia în considerare 
informațiile primite și observațiile făcute 
de statul membru vizat, precum și 
adecvarea măsurilor de remediere propuse 
atunci când decide dacă să prezinte sau nu 
o propunere de decizie privind impunerea 
unor măsuri adecvate.

5. Comisia ia în considerare 
informațiile primite și observațiile făcute 
de statul membru vizat, precum și 
adecvarea măsurilor de remediere propuse 
atunci când decide dacă să adopte sau nu o 
decizie privind impunerea unor măsuri 
adecvate.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care consideră că s-a 
stabilit existența unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, Comisia prezintă Consiliului o 
propunere pentru un act de punere în 
aplicare privind măsurile adecvate.

6. În cazul în care consideră că s-a
stabilit existența unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, Comisia adoptă, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o decizie
privind măsurile menționate la articolul 4.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Concomitent cu adoptarea deciziei, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
transfer al sumei echivalente cu valoarea 
măsurilor adoptate către o rezervă 
bugetară. Prin derogare de la articolul 31 
alineatele (4) și (6) din Regulamentul 
financiar, Parlamentul European și 
Consiliul iau o decizie în privința 
propunerii de transfer, în termen de patru 
săptămâni de la primirea acesteia de către 
ambele instituții. Propunerea de transfer 
se consideră a fi aprobată, cu excepția 
cazului în care Parlamentul, hotărând cu 
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majoritatea voturilor exprimate, sau 
Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, o modifică sau o respinge. 
Decizia intră în vigoare în cazul în care 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu resping propunerea de transfer în 
termenul menționat. În cazul în care 
Parlamentul European sau Consiliul 
modifică propunerea de transfer, se aplică 
articolul 31 alineatul (8) din 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. În propunerea prezentată în 
conformitate cu alineatul (6), Comisia 
asigură că interesele legitime ale 
destinatarilor sau beneficiarilor finali ai 
programului sau fondului afectat de 
măsură sunt pe deplin protejate. Comisia 
evaluează, de asemenea, posibilele 
implicații bugetare ale reducerii finanțării 
acordate de Uniune pentru bugetul 
național al statului membru în cauză, 
ținând seama în mod corespunzător de 
principiile proporționalității și 
nediscriminării.

(A se vedea amendamentele la articolele 3 și 4 din propunere.)

Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 privind următorul CFM, Parlamentul European a 
considerat că „beneficiarii finali ai bugetului Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de 
încălcări ale normelor pentru care nu sunt responsabili”, că „bugetul Uniunii nu reprezintă 
instrumentul potrivit pentru a aborda nerespectarea articolului 2 din TUE” și că „orice 
eventuale consecințe financiare ar trebui să fie suportate de statul membru în cauză în mod 
independent de execuția bugetară” (a se vedea punctul 119).

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția cazului 
în care acesta decide, cu majoritate 
calificată, să respingă propunerea 
Comisiei în termen de o lună de la 
adoptarea propunerii de către Comisie.

eliminat

(A se vedea amendamentul la considerentul 15 al propunerii.)

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, poate modifica propunerea 
Comisiei și poate adopta textul modificat 
drept decizie a Consiliului.

eliminat

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru vizat poate, în orice 
moment, să prezinte Comisiei elemente de 
probă pentru a arăta că deficiența 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept a fost remediată sau a încetat să mai 
existe.

1. Statul membru vizat poate, în orice 
moment, să prezinte Comisiei elemente de 
probă pentru a arăta că deficiența 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept a fost remediată în mod 
corespunzător sau a încetat să mai existe.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează situația din statul 
membru vizat. Odată ce deficiențele 

La cererea statului membru în cauză sau 
din proprie inițiativă, Comisia evaluează 



AD\1169808RO.docx 21/24 PE627.943v02-00

RO

generalizate în ceea ce privește statul de 
drept pe baza cărora au fost adoptate 
măsurile adecvate încetează să mai existe, 
integral sau parțial, Comisia prezintă 
Consiliului o propunere de decizie de 
ridicare a respectivelor măsuri, integral sau 
parțial. Se aplică procedura prevăzută la 
articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6) și (7).

situația din statul membru respectiv. Odată 
ce deficiențele generalizate în ceea ce 
privește statul de drept pe baza cărora au 
fost adoptate măsurile în cauză încetează 
să mai existe, integral sau parțial, Comisia 
adoptă o decizie de ridicare a respectivelor 
măsuri, integral sau parțial. În același 
timp, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
ridicare totală sau parțială a rezervei 
bugetare menționate în măsurile adoptate.
Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 
alineatele (2), (4), (5), (6), (6a) și (6b).

Justificare

Comisia ar trebui să fie împuternicită să acționeze din proprie inițiativă și nu numai la 
cererea statului membru în cauză. Se propune, de asemenea, o formulare mai precisă.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat

Informarea Parlamentului European

Comisia informează de îndată 
Parlamentul European cu privire la toate 
măsurile propuse sau adoptate în temeiul 
articolelor 4 și 5.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Raportarea

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
aplicarea prezentului regulament, în 



PE627.943v02-00 22/24 AD\1169808RO.docx

RO

special cu privire la eficacitatea măsurilor 
adoptate, dacă este cazul, în termen de cel 
mult cinci ani de la data intrării sale în 
vigoare.

În cazul în care este necesar, raportul este 
însoțit de propuneri adecvate.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 1 
ianuarie 2021.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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