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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Articolul 24 din TFUE obligă 
Parlamentul European și Consiliul să 
adopte dispozițiile referitoare la 
procedurile și condițiile necesare pentru 
prezentarea unei inițiative cetățenești în 
înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 
realizat prin adoptarea Regulamentului 
[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului14]. Programul ar 
trebui să sprijine finanțarea asistenței 
tehnice și organizaționale pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 
211/2011], susținând astfel exercitarea de 
către cetățeni a dreptului de a lansa și de a 
sprijini inițiative cetățenești europene.

(14) Inițiativa cetățenilor europeni este 
primul instrument supranațional de 
democrație participativă, creând o 
legătură directă între cetățenii europeni și 
instituțiile UE. Articolul 24 din TFUE 
obligă Parlamentul European și Consiliul 
să adopte dispozițiile referitoare la 
procedurile și condițiile necesare pentru
prezentarea unei inițiative cetățenești în 
înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 
realizat prin adoptarea Regulamentului 
[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului14]. Programul ar 
trebui să sprijine finanțarea asistenței 
tehnice și organizaționale pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 
211/2011], susținând astfel exercitarea de 
către cetățeni a dreptului de a lansa și de a 
sprijini inițiative cetățenești europene.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Organismele independente din 
domeniul drepturilor omului și 
organizațiile societății civile au un rol 
esențial în promovarea, garantarea și 
conștientizarea valorilor comune ale 
Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 
în sprijinirea exercitării efective a 
drepturilor care decurg din legislația 
Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. După cum se arată în 
Rezoluția Parlamentului European din 
18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat 
este esențial pentru realizarea unui mediu 
favorabil și sustenabil în care organizațiile 
societății civile să își consolideze rolul și să 
își îndeplinească funcțiile acestora în mod 
independent și eficace. Prin urmare, în 
completarea eforturilor de la nivel național, 
finanțarea UE ar trebui să contribuie la 
sprijinirea, conferirea de putere și 
consolidarea capacității organizațiilor 
independente ale societății civile care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
promovării drepturilor omului, ale căror 
activități contribuie la aplicarea strategică a 
drepturilor în conformitate cu legislația UE 
și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, 
inclusiv prin activități de reprezentare și de 
supraveghere, precum și la promovarea, 
garantarea și conștientizarea valorilor 
comune ale Uniunii la nivel național.

(18) Organismele independente din 
domeniul drepturilor omului și 
organizațiile societății civile au un rol 
esențial în promovarea, garantarea și 
conștientizarea valorilor comune ale 
Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 
în sprijinirea exercitării efective a 
drepturilor care decurg din legislația 
Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. După cum se arată în 
Rezoluția Parlamentului European din 
18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat 
și suficient este esențial pentru realizarea 
unui mediu favorabil și sustenabil în care 
organizațiile societății civile să își 
consolideze rolul și să își îndeplinească 
funcțiile în mod independent și eficace. 
Prin urmare, în completarea eforturilor de 
la nivel național, finanțarea UE ar trebui să 
contribuie la sprijinirea, conferirea de 
putere și consolidarea capacității 
organizațiilor independente ale societății 
civile care își desfășoară activitatea în 
domeniul promovării drepturilor omului, 
ale căror activități contribuie la aplicarea 
strategică a drepturilor în conformitate cu 
legislația UE și cu Carta drepturilor 
fundamentale a UE, inclusiv prin activități 
de reprezentare și de supraveghere, precum 
și la promovarea, garantarea și 
conștientizarea valorilor comune ale 
Uniunii la nivel local, regional și național.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Subliniază că este necesar să se ia 
măsuri pentru a proteja și a promova o 
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mass-media pluralistă, independentă și 
liberă în vederea asigurării libertății de 
exprimare, a prevenirii diseminării de 
informații eronate și a exercitării 
continue a drepturilor democratice ale 
cetățenilor. Ar trebui, prin urmare, create 
sinergii cu programul Europa creativă.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 
punere în aplicare prevăzute de prezentul 
regulament ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul de neconformitate 
preconizat. În acest sens ar trebui să se 
analizeze posibilitatea de a utiliza sume 
forfetare, rate forfetare și costuri unitare, 
precum și forme de finanțare care să nu 
depindă de costuri, astfel cum se 
menționează la articolul 125 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622

al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 
2017/193923 al Consiliului, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, depistarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, 
plătite în mod necuvenit sau utilizate 
incorect și, după caz, impunerea de 

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 
punere în aplicare prevăzute de prezentul 
regulament ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul de neconformitate 
preconizat. În acest sens ar trebui să se 
analizeze posibilitatea de a utiliza sume 
forfetare, rate forfetare și costuri unitare, 
precum și forme de finanțare care să nu 
depindă de costuri, astfel cum se 
menționează la articolul 125 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar. Măsurile 
trebuie să limiteze cât mai mult sarcina 
administrativă pentru candidați. Acolo 
unde este posibil, ar trebui să fie acceptate 
cererile electronice. Candidații pentru 
finanțare din cadrul fiecărei componente 
ar trebui să aibă acces la un punct de 
contact, care să le ofere sprijin, să 
răspundă la întrebările privind procedura 
de depunere a cererilor și să verifice dacă 
dosarul lor este complet înainte de a fi 
transmis. Acolo unde este cazul, ar trebui 
să se acorde atenția cuvenită unei 
proceduri de evaluare în două etape, 
astfel cum este utilizată în mai multe 
subprograme ale programului Orizont 
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sancțiuni administrative. În special, în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații administrative, 
inclusiv controale și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate să ancheteze și să 
trimită în judecată cazuri de fraudă și alte 
infracțiuni care aduc atingere intereselor 
financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului24. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene (CCE), asigurându-se 
totodată că orice parte terță implicată în 
implementarea fondurilor Uniunii acordă 
drepturi echivalente.

2020, pentru a reduce costurile pregătirii 
unor propuneri care nu sunt admise. În 
conformitate cu Regulamentul financiar, cu 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622

al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 
2017/193923 al Consiliului, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, depistarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, 
plătite în mod necuvenit sau utilizate 
incorect și, după caz, impunerea de 
sancțiuni administrative. În special, în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații administrative, 
inclusiv controale și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate să ancheteze și să 
trimită în judecată cazuri de fraudă și alte 
infracțiuni care aduc atingere intereselor 
financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului24. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene (CCE), asigurându-se 
totodată că orice parte terță implicată în 
implementarea fondurilor Uniunii acordă 
drepturi echivalente.

__________________ __________________

20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
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883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 
18.9.2013, p. 1.

883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 
18.9.2013, p. 1.

21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.1995, p.1).

21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.1995, p.1).

22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

24 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).

24 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).

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 1. Obiectivul general al programului 
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este de a proteja și a promova drepturile și 
valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv 
prin sprijinirea organizațiilor societății 
civile, cu scopul de a susține societățile 
deschise, democratice și favorabile 
incluziunii.

este de a proteja și a promova drepturile și 
valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv
prin sprijinirea organizațiilor societății 
civile la nivel local, regional, național și 
transnațional, cu scopul de a susține 
societățile deschise, democratice și 
favorabile incluziunii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea implicării și a 
participării cetățenilor la viața democratică 
a Uniunii (componenta „Implicarea și 
participarea cetățenilor”);

(b) promovarea implicării și a 
participării cetățenilor la viața democratică 
a Uniunii (componenta „Europa pentru 
cetățeni”),

Or. en

Justificare

Se aplică întregului text.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea schimburilor și a 
cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 
promovarea participării civice și 
democratice a cetățenilor prin asigurarea 
posibilității acestora și a asociațiilor 
reprezentative de a-și face cunoscute 
opiniile și de a face schimb public de opinii 
în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

(b) promovarea schimburilor și a 
cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 
promovarea participării civice și 
democratice a cetățenilor prin asigurarea 
posibilității acestora și a asociațiilor 
reprezentative de a-și face cunoscute 
opiniile și de a face schimb public de opinii 
în toate domeniile de acțiune ale Uniunii,
pentru a înțelege mai bine o democrație 
pluralistă și participativă, statul de drept 
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și drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia desfășoară acțiuni de 
informare și de comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele menționate la articolul 
2.

2. Comisia desfășoară acțiuni de 
informare și de comunicare la nivel local, 
regional, național și european privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele menționate la articolul 
2.

Or. en
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