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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000110/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo 

Franz, Eva Joly 
în numele Grupului Verts/ALE 

Subiect: Necesitatea unui mecanism global pentru democrație, statul de drept și drepturi 
fundamentale 

În urmă cu doi ani, Parlamentul a adoptat un raport din proprie inițiativă cu caracter legislativ referitor 
la înființarea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (DSF)1. 
Rezoluția recomandă încheierea unui pact interinstituțional pentru DSF la nivelul UE. Un astfel de pact 
ar implica elaborarea unui raport DSF anual referitor la respectarea de către statele membre a 
valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE, însoțit de recomandări pentru fiecare țară, cu scopul de a 
constitui o bază pentru o dezbatere interparlamentară și desfășurarea unui ciclu continuu de politici 
pentru DSF în instituții. Pactul pentru DSF ar înlocui actuala abordare influențată de crize, 
dezordonată și politizată care caracterizează reacția instituțiilor UE la provocările în materie de 
democrație, stat de drept și drepturi fundamentale care apar în UE. Din păcate, Consiliul și Comisia nu 
s-au alăturat eforturilor de încheiere a unui pact DSF. În contextul provocărilor tot mai mari la adresa 
democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, așa cum sunt cele evidențiate de 
declanșarea procedurilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE și a procedurilor prevăzute în 
cadrul privind statul de drept, a procedurilor și cauzelor introduse la CJUE privind neîndeplinirea 
obligațiilor, de crearea unui grup al PE consacrat monitorizării statului de drept și de diferite audieri și 
rezoluții, este clar că UE are nevoie urgentă de un mecanism permanent și obiectiv pentru a face față 
acestor probleme fundamentale. 

În acest context: 

1. Este Comisia de acord că abordarea actuală este ineficientă, deoarece s-a dovedit că nu este în 
măsură să împiedice sau să soluționeze în mod eficace încălcări grave ale articolul 2 din TUE? 

2. Este Comisia de acord că doar articolul 7 din TUE nu este suficient pentru o reacție eficace la 
aceste încălcări, în special în situația în care mai multe state membre fac obiectul procedurii 
prevăzute la acest articol și că, prin urmare, este nevoie de un mecanism interinstituțional 
complementar și permanent care să facă față provocărilor tot mai mari la adresa democrației, 
statului de drept și drepturilor fundamentale? 

3. În legătură cu propunerea Comisiei privind includerea unei condiționalități în materie de stat de 
drept în bugetul Uniunii2, este Comisia de acord cu poziția exprimată în avizul Curții de Conturi 
Europene3 conform căruia este nevoie de orientări și de o mai bună specificare a surselor pentru 
stabilirea deficiențelor generalizate în materie de stat de drept în țările membre ale UE și că 
pactul DSF oferă un mecanism capabil de a identifica aceste deficiențe? 

4. Va propune Comisia încheierea unui pact DSF în viitoarea sa comunicare privind statul de drept? 

Depunere: 3.10.2018 
Trimisă: 5.10.2018 
Termen pentru răspuns: 12.10.2018 

                                                      
1  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 – 
Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 

2  Comisia Europeană, Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, 
COM(2018)0324, 2 mai 2018. 

3  Curtea de Conturi Europeană, Avizul nr. 1/2018, 17 iulie 2018. 


