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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională 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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul de drept este o condiție 
prealabilă pentru protecția celorlalte valori 
fundamentale pe care se întemeiază 
Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, 
egalitatea și respectarea drepturilor omului. 
Respectarea statului de drept este legată în 
mod intrinsec de respectarea democrației și 
a drepturilor fundamentale: nu poate exista 
democrație și respectarea drepturilor 
fundamentale fără respectarea statului de 
drept și viceversa.

(3) Statul de drept este o condiție 
prealabilă pentru protecția celorlalte valori 
fundamentale pe care se întemeiază 
Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, 
nediscriminarea, egalitatea și respectarea 
drepturilor omului. Respectarea statului de 
drept este legată în mod intrinsec de 
respectarea democrației și a drepturilor 
fundamentale: nu poate exista democrație 
și respectarea drepturilor fundamentale fără 
respectarea statului de drept și viceversa. 
Democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale sunt esențiale pentru 
credibilitatea Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La 25 octombrie 2016, 
Parlamentul European a adoptat o 
rezoluție cu recomandări adresate 
Comisiei referitoare la crearea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul 
de drept și drepturile fundamentale. În 
plus, la 11-12 martie 2016, Comisia 
Europeană pentru democrație prin drept 
(„Comisia de la Veneția”) a adoptat lista 
de criterii ale statului de drept (CDL-AD 
(2016) 007).
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Deficiențele generalizate existente 
în statele membre în ceea ce privește statul 
de drept care afectează în special buna 
funcționare a autorităților publice și a 
controlului jurisdicțional efectiv pot afecta 
grav interesele financiare ale Uniunii.

(11) Deficiențele generalizate existente 
în statele membre în ceea ce privește statul 
de drept care afectează în special buna 
funcționare a autorităților publice și a 
controlului jurisdicțional efectiv pot afecta 
grav interesele financiare ale Uniunii. 
Efectuarea unor anchete eficiente în 
cazul unor astfel de deficiențe și aplicarea 
unor măsuri eficace și proporționale dacă 
se constată o deficiență generalizată sunt 
necesare nu numai pentru a apăra 
interesele financiare ale Uniunii, cum ar 
fi colectarea eficientă a veniturilor, dar și 
pentru a asigura încrederea populației în 
Uniune și în instituțiile sale. În definitiv, 
numai un sistem judiciar independent, 
care susține statul de drept și securitatea 
juridică în toate statele membre, poate să 
garanteze că sumele provenite de la 
bugetul UE sunt suficient de protejate.

Amendamentul 4

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 

(12) Pentru a identifica o deficiență 
generalizată, Comisia trebuie să facă o 
evaluare calitativă transparentă și 
imparțială. 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, avizele experților 
agențiilor relevante ale Uniunii 
Europene, recomandările făcute de orice 
grup de experți independent, după cum se 
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consiliilor judiciare. menționează în Rezoluția Parlamentului 
European din 25 octombrie 2016, 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. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui stabilite măsurile posibile
care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe 
generalizate, precum și procedura care 
trebuie urmată pentru adoptarea măsurilor 
respective. Aceste măsuri ar trebui să 
includă suspendarea plăților și a 
angajamentelor, o reducere a finanțării în 
cadrul angajamentelor existente, precum și 
interdicția de a încheia noi angajamente cu 
destinatarii.

(13) Ar trebui să se determine măsurile
care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe 
generalizate și procedura care trebuie 
urmată pentru adoptarea lor, să se aplice 
criterii egale și toate statele membre să 
beneficieze de tratament egal. Aceste 
măsuri ar trebui să includă suspendarea 
plăților și a angajamentelor, o reducere a 
finanțării în cadrul angajamentelor 
existente, precum și interdicția de a încheia 
noi angajamente cu destinatarii. Orice 
decizie de a impune aceste măsuri ar 
trebui să ofere garanții serioase, bazate pe 
evaluări ale impactului, pentru a se 
asigura că beneficiarii finali ai fondurilor 
UE nu au de suferit.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) La stabilirea măsurilor care 
urmează a fi adoptate ar trebui să se aplice 
principiul proporționalității, în special 
ținându-se seama de gravitatea situației, de 
intervalul de timp scurs de la începerea 
comportamentului relevant, de durata și 

(14) La stabilirea măsurilor care 
urmează a fi adoptate ar trebui să se aplice 
principiul proporționalității, în special 
ținându-se seama de gravitatea situației, de 
intervalul de timp scurs de la începerea 
comportamentului relevant, de durata și 
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recurența acestuia, de intenția și de gradul 
de cooperare a statului membru vizat 
pentru a pune capăt încălcării deficienței 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, precum și de efectele deficienței în 
cauză asupra fondurilor respective ale 
Uniunii.

recurența acestuia, de intenția și de gradul 
de cooperare a statului membru vizat 
pentru a pune capăt încălcării deficienței 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, precum și de efectele deficienței în 
cauză asupra fondurilor respective ale 
Uniunii. Domeniul de aplicare și nivelul 
suspendării angajamentelor care urmează 
a fi impuse ar trebui să fie proporționale, 
să respecte egalitatea de tratament între 
statele membre și să țină cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, 
precum și de impactul suspendării asupra 
economiei statului membru în cauză.
Impactul suspendării asupra programelor 
de importanță critică pentru îndreptarea 
situației statului de drept ar trebui să 
reprezinte un factor specific de luat în 
seamă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este esențial să se protejeze 
corespunzător interesele legitime ale 
destinatarilor și beneficiarilor finali 
atunci când se adoptă măsuri în cazul 
unor deficiențe generalizate. Atunci când 
analizează măsurile ce urmează a fi 
adoptate, Comisia ar trebui să țină seama 
de impactul lor potențial asupra 
destinatarilor și beneficiarilor finali.
Pentru a întări protecția destinatarilor sau 
beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să 
monitorizeze activ dacă entitățile 
guvernamentale și statele membre își 
respectă obligația juridică de a face în 
continuare plăți după adoptarea 
măsurilor în temeiul prezentului 
regulament și să le comunice 
destinatarilor sau beneficiarilor finali 
care le sunt drepturile în cazul în care 
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apar încălcări.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Este esențial ca beneficiarii 
individuali ai burselor oferite prin 
programe precum Erasmus, ai granturilor 
de cercetare sau ai unor granturi 
individuale similare să nu fie afectați 
dacă se adoptă măsuri împotriva unui stat 
membru în caz de deficiențe generalizate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

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 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 decis prin unanimitate 
de voturi fără participarea statului 
membru în cauză.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 despre rezultatul 
evaluărilor efectuate fie de un grup 
independent de experți, fie de Comisie, și 
despre 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 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la notificare și la cuprinsul ei.
Statul membru în cauză ar trebui să aibă 
posibilitatea de a prezenta observații. 
Comisia ar trebui să țină seama de aceste 
observații.

Amendamentul 11

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.

eliminat

Amendamentul 12

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,

(18) Comisia ar trebui să informeze 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la toate măsurile propuse și 
adoptate în temeiul prezentului regulament,
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „deficiență generalizată în ceea ce 
privește statul de drept” înseamnă o 
practică sau o omisiune larg răspândită ori 
recurentă sau o măsură luată de autoritățile 
publice care afectează statul de drept;

(b) „deficiență generalizată în ceea ce 
privește statul de drept” înseamnă o 
practică sau o omisiune larg răspândită ori 
recurentă sau o măsură luată de autoritățile 
publice care afectează statul de drept, așa 
cum se descrie la articolul 3;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri Deficiență generalizată în ceea ce privește 
statul de drept

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se iau măsuri adecvate în cazul în 
care o deficiență generalizată în ceea ce 
privește statul de drept într-un stat membru 
afectează sau riscă să afecteze principiile 
bunei gestiuni financiare sau protecția 
intereselor financiare ale Uniunii, în 
special:

1. Deficiențele generalizate în ceea ce 
privește statul de drept într-un stat membru
care afectează sau riscă să afecteze 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale Uniunii
sunt, în special:

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) libertatea de opinie și de expresie, 
inclusiv libertatea presei, libertatea de 
asociere și libertatea academică;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) disciplina fiscală a statului 
membru respectiv, în special evitarea 
deficitului public excesiv în conformitate
cu articolul 126 din TFUE;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) limitarea disponibilității și a 
eficacității căilor de atac, inclusiv prin 
intermediul unor norme procedurale 
restrictive, neexecutarea hotărârilor 
judecătorești sau limitarea anchetării, a 
urmăririi penale sau a sancționării efective 
ale încălcărilor legii.

(c) limitarea disponibilității și a 
eficacității căilor de atac, inclusiv prin 
intermediul unor norme procedurale 
restrictive, neexecutarea hotărârilor 
judecătorești, cu un accent special pe 
deciziile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene care decurg din procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor,
sau limitarea anchetării, a urmăririi penale 
sau a sancționării efective ale încălcărilor 
legii;

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) restricționarea în mod 
disproporționat a libertății presei, a 
libertății de asociere și a libertății 
academice;

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) incapacitatea de a garanta că 
guvernul este responsabil în fața legii în 
aceeași măsură ca și actorii privați;

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) incapacitatea de a garanta că 
legile sunt publicate și juste și protejează 
drepturile fundamentale, inclusiv 
securitatea persoanelor și a bunurilor, 
precum și anumite drepturi fundamentale 
ale omului;

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) incapacitatea de a garanta că 
procesele prin care legile sunt adoptate, 
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administrate și impuse sunt accesibile, 
oneste și eficiente;

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) incapacitatea de a garanta că 
justiția este asigurată la timp de către 
reprezentanți și părți neutre competente, 
etice și independente, care sunt accesibile, 
dispun de resurse adecvate și reflectă 
componența comunităților pe care le 
deservesc;

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) incapacitatea de a garanta că 
prerogativele guvernului fac obiectul 
unor controale neguvernamentale și că 
funcționarii publici sunt sancționați 
pentru abateri.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul măsurilor Măsuri
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Amendamentul 26

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 unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, pot fi adoptate următoarele măsuri:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care Comisia execută 
bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate 
în temeiul [articolului 62 litera (b)] din 
Regulamentul financiar:

(b) în cazul în care Comisia execută 
bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate 
în temeiul [articolului 62 litera (b)] din 
Regulamentul financiar, dacă există o 
deficiență generalizată în ceea ce privește 
statul de drept, cu excepția situației în 
care se aplică litera (ba):

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) reducerea prefinanțării; eliminat

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) întreruperea termenelor de plată; eliminat
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) suspendarea plăților. eliminat

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în ceea ce privește fondurile ESI, 
atunci când Comisia execută bugetul 
Uniunii prin gestiune partajată în temeiul 
[articolului 62 litera (b)] din 
Regulamentul financiar, în cazul unei 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept, ar trebui să se aplice 
măsurile definite în Regulamentul privind 
dispozițiile comune.

Amendamentul 32

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 

2. Impunerea măsurilor adecvate nu 
aduce atingere obligației entităților 
guvernamentale menționate la alineatul (1) 
litera (a), nici obligației statelor membre 
menționate la alineatul (1) litera (b) de a 
executa programul sau fondul afectat de 
măsură, în special obligației de a face plăți 
destinatarilor sau beneficiarilor finali. 
Orice decizie de a impune măsuri ar 
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destinatarilor sau beneficiarilor finali. trebui să ofere garanții serioase, bazate pe 
evaluări ale impactului, pentru a se 
asigura că beneficiarii finali ai fondurilor 
UE nu au de suferit.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Domeniul de aplicare și 
cuantumul angajamentelor care urmează 
a fi suspendate sunt proporționale, 
respectă egalitatea de tratament între 
statele membre și țin cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, 
precum și de impactul suspendării asupra 
economiei statului membru în cauză.
Impactul suspendării asupra programelor 
de importanță critică pentru îndreptarea 
mecanismelor statului de drept reprezintă 
un factor specific de luat în seamă.

Amendamentul 34

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 constată că 
are motive clare și 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 cu 
promptitudine Parlamentul și Consiliul cu 
privire la notificare și la conținutul ei.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Când evaluează situația statului de 
drept, Comisia oferă garanțiile necesare 
pentru a se asigura că aceleași criterii se 
aplică tuturor statelor membre, în acord 
cu principiile egalității de tratament și 
nediscriminării, adoptând măsuri similare 
și nediscriminatorii în situații 
comparabile pentru toate statele membre.

Amendamentul 36

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. Atunci când analizează dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
articolul 3, Comisia poate lua în 
considerare toate informațiile relevante, 
inclusiv hotărârile Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, rezoluțiile 
Parlamentului European,  recomandările 
făcute de orice grup de experți 
independent, după cum se menționează în 
Rezoluția Parlamentului European din 25 
octombrie 2016, rapoartele Curții de 
Conturi, concluziile și recomandările 
organizațiilor internaționale relevante, ale 
organizațiilor și rețelelor 
neguvernamentale, cum ar fi organele 
Consiliului Europei și rețelele europene 
ale curților supreme și ale consiliilor 
judiciare, precum și expertizele agențiilor 
de resort ale Uniunii Europene.

Amendamentul 37
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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 astfel cum este definită la articolul 3 
alineatul (2), Comisia prezintă 
Parlamentului European pentru 
formularea unui aviz și Consiliului spre 
decizie o propunere de act de punere în 
aplicare privind măsurile adecvate.

După consultarea avizului Parlamentului 
European, decizia este considerată 
adoptată de Consiliu, cu excepția cazului 
în care acesta din urmă decide, cu 
majoritate calificată, să respingă 
propunerea Comisiei în termen de o lună 
de la adoptarea ei de Comisie.

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

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.

7. În cazul în care consideră că s-a 
stabilit existența unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept astfel cum este definită la articolul 3 
alineatul (1), Comisia prezintă o 
propunere de decizie privind măsurile 
adecvate Parlamentului European și 
Consiliului în vederea obținerii unui aviz. 
Ținând cont de avizele Parlamentului 
European și Consiliului, Comisia adoptă 
o decizie privind măsurile adecvate, sau o 
decizie de a nu aplica condiționalitatea 
statului de drept.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Înainte de a adopta o decizie 
privind măsurile adecvate, Comisia 
efectuează o evaluare a impactului 
potențial al măsurilor respective asupra 
destinatarilor sau beneficiarilor finali ai 
plăților aferente programelor sau 
fondurilor afectate. La evaluarea 
proporționalității măsurilor, Comisia ia în 
considerare în mod corespunzător 
informațiile și orientările menționate la 
alineatul (2).

Amendamentul 40

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.

8. Consiliul, hotărând în unanimitate, 
fără participarea statului membru în 
cauză, poate modifica propunerea Comisiei 
și poate adopta textul modificat drept 
decizie a Consiliului.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, concomitent cu 
adoptarea deciziei, o propunere de a 
transfera către o rezervă bugetară o sumă 
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echivalentă cu valoarea măsurilor 
adoptate.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Prin derogare de la articolul 31 
alineatele (4) și (6) din Regulamentul 
financiar, în termen de patru săptămâni 
de la primirea propunerii de transfer, 
Parlamentul European și Consiliul iau o 
decizie în privința acesteia. Propunerea de 
transfer se consideră aprobată, cu 
excepția cazului în care, în acest termen 
de patru săptămâni, Parlamentul 
European, hotărând cu majoritatea 
voturilor exprimate, sau Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată, o 
modifică sau o resping. În cazul în care 
Parlamentul European sau Consiliul 
modifică propunerea de transfer, se aplică 
articolul 31 alineatul (8) din 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8c. Decizia intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European, nici 
Consiliul, nu respinge propunerea de 
transfer în termenul menționat la 
alineatul (8b).

Amendamentul 44
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8d. Pe parcursul întregii perioade de 
aplicare a măsurilor, Comisia 
monitorizează cu sârguință dacă sunt 
respectate drepturile legale ale 
destinatarilor sau beneficiarilor finali. De 
asemenea, Comisia înlesnește 
transmiterea plângerilor pe care i le trimit 
destinatarii sau beneficiarii finali dacă 
consideră că nu le sunt respectate 
drepturile legale. Dacă constată că statul 
membru sau entitatea guvernamentală în 
cauză nu își îndeplinește obligația legală 
de a efectua plățile, iar interesele legitime 
ale destinatarilor sau beneficiarilor finali 
nu sunt respectate, Comisia ia orice 
măsură adecvată pentru a-i ajuta pe 
destinatarii sau beneficiarii finali să li se 
dea curs cererilor.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul ridicării măsurilor privind 
suspendarea aprobării unuia sau a mai 
multor programe sau modificările acestora 
menționată la articolul 4 alineatul (2) litera
(b) punctul (i) sau privind suspendarea 
angajamentelor menționată la articolul 4 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii), sumele 
corespunzătoare angajamentelor 
suspendate sunt înscrise în buget sub 
rezerva articolului 7 din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul 
privind CFM). Angajamentele suspendate 
ale exercițiului n pot fi înscrise în buget 

3. În cazul ridicării măsurilor privind 
suspendarea aprobării unuia sau a mai 
multor programe sau modificările acestora 
menționată la articolul 4 alineatul (1) 
litera (b) punctul (1) sau privind 
suspendarea angajamentelor menționată la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul 
(2), sumele corespunzătoare 
angajamentelor suspendate sunt înscrise în 
buget sub rezerva articolului 7 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX 
(Regulamentul privind CFM).
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cel târziu în exercițiul n+2.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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