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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000013/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Pavel 

Telička 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Cadrul UE pentru democrație, stat de drept și valori fundamentale 

După cum se afirmă în articolul 2 din TUE, statul de drept este una dintre valorile fundamentale pe 
care se întemeiază Uniunea, alături de respectarea demnității umane, a libertății, democrației, 
egalității și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. 
În interiorul UE, faptele demonstrează că aceste valori și principii nu sunt efectiv transpuse în practică 
iar drepturile fundamentale nu sunt protejate în mod egal în toate statele membre. 

UE are nevoie de un instrument eficient și obligatoriu din punct de vedere juridic, în plus față de 
articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a răspunde situațiilor în care statele membre 
nu respectă articolul 2 din TUE. Parlamentul European a solicitat un astfel de mecanism în mai multe 
rânduri, mai ales în Rezoluția din 27 februarie 2014 referitoare la situația drepturilor fundamentale în 
Uniunea Europeană. La 11 martie 2014, Comisia a prezentat o comunicare în care a propus un cadru 
pentru consolidarea statului de drept. La 16 decembrie 2014, Consiliul a decis să inițieze un dialog 
anual privind statul de drept, dar acest demers nu răspunde necesității unui mecanism eficient de 
evaluare periodică a respectării valorilor fundamentale ale UE de către statele membre, după cum a 
solicitat în mod repetat Parlamentul.  

Care este baza și ce indicatori folosește Comisia în prezent pentru a evalua situația democrației, a 
statului de drept și a drepturilor fundamentale în cadrul UE, astfel încât să răspundă eficient la 
potențiale încălcări de către statele membre ale obligațiilor asumate în tratat? Intenționează Comisia 
să ia în considerare extinderea actualului Tabloul de bord al UE privind justiția, pentru a fixa un set de 
indicatori prin care să evalueze situația curentă a democrației, a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale în UE? 

Ar putea Comisia oferi detalii despre implementarea și funcționarea cadrului său de consolidare a 
statului de drept, prezentat în martie 2014? Are de gând Comisia să prezinte o propunere vizând un 
instrument obligatoriu pentru a evalua în mod eficient democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale din UE și pentru a le transpune efectiv în practică?  

Ce crede Comisia despre contribuția Consiliului la instituirea unui mecanism eficient pentru garantarea 
susținerii valorilor fundamentale ale UE în statele membre, având în vedere declarația Consiliului din 
2013 în care acesta afirma că respectarea statului de drept este o condiție esențială pentru protecția 
drepturilor fundamentale? 
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