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Amendamentul 1
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 6 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
articolul 218 alineatul (6) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și Protocolul cu privire la articolul 
6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană referitor la aderarea Uniunii la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

– având în vedere articolul 6 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
articolele 216 alineatul (2), 218 alineatul 
(6) și 218 alineatul (10) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și Protocolul cu privire la articolul 
6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană referitor la aderarea Uniunii la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

Or. en

Amendamentul 2
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în jurisprudența care a rămas 
constantă începând cu anii 1970, Curtea de 
Justiție a susținut că drepturile 
fundamentale sunt parte integrantă din 
principiile juridice generale, pe care 
Curtea le aplică;

A. întrucât, în jurisprudența care a rămas 
constantă începând cu anii 1970, Curtea de 
Justiție a susținut că drepturile 
fundamentale sunt parte integrantă din 
principiile juridice generale;

Or. da

Amendamentul 3
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în jurisprudența care a rămas 
constantă începând cu anii 1970, Curtea 
de Justiție a susținut că drepturile 
fundamentale sunt parte integrantă din 
principiile juridice generale pe care Curtea 
le aplică;

A. întrucât, în jurisprudența care a rămas 
constantă încă de la pronunțarea
hotărârilor din 17 decembrie 1970, 
Internationale Handelsgesellschaft mbH 
(11/70, Rec.) și din 14 mai 1974, Nold
(4/73, Rec.), Curtea de Justiție a susținut că 
drepturile fundamentale sunt parte 
integrantă din principiile juridice generale 
pe care Curtea le aplică;

Or. es

Amendamentul 4
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Curtea de Justiție acordă o 
atenție deosebită evoluției jurisprudenței 
Curții Europene a Drepturilor Omului, 
astfel cum o demonstrează numărul în 
creștere de hotărâri care fac referire la 
dispozițiile CEDO;

D. întrucât Curtea de Justiție acordă o 
atenție deosebită evoluției jurisprudenței 
Curții Europene a Drepturilor Omului, 
astfel cum o demonstrează numărul în 
creștere de hotărâri care fac referire la 
dispozițiile CEDO, și nu trebuie să 
dezvolte această jurisprudență;

Or. da

Amendamentul 5
Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Curtea de Justiție acordă o 
atenție deosebită evoluției jurisprudenței 
Curții Europene a Drepturilor Omului, 

D. întrucât Curtea de Justiție acordă o 
atenție deosebită evoluției jurisprudenței 
Curții Europene a Drepturilor Omului, 
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astfel cum o demonstrează numărul în 
creștere de hotărâri care fac referire la 
dispozițiile CEDO;

astfel cum o demonstrează numărul în 
creștere de hotărâri care fac referire la 
dispozițiile CEDO, astfel cum a fost 
interpretată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului;

Or. fr

Amendamentul 6
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului instituie, în principiu, o 
„prezumție de compatibilitate” a 
comportamentului unui stat membru al 
Uniunii cu CEDO, având în vedere faptul 
că acel stat pune în aplicare dreptul 
comunitar;

E. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului instituie o „prezumție de 
compatibilitate” de bază a 
comportamentului unui stat membru al 
Uniunii cu CEDO, având în vedere faptul 
că acel stat pune în aplicare dreptul 
comunitar;

Or. da

Amendamentul 7
Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului instituie, în principiu, o „prezumție 
de compatibilitate” a comportamentului 
unui stat membru al Uniunii cu CEDO, 
având în vedere faptul că acel stat pune în 
aplicare dreptul comunitar;

E. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului instituie, în principiu, o „prezumție 
de compatibilitate” a comportamentului 
unui stat membru al Uniunii cu CEDO, 
având în vedere faptul că acel stat pune în 
aplicare dreptul Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 8
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Curtea de Justiție, într-un aviz 
din 28 martie 1996, a constatat faptul că, 
fără o modificare prealabilă a tratatului, 
Comunitatea Europeană nu dispune de 
capacitatea de a adera la CEDO;

F. întrucât Curtea de Justiție, într-un aviz 
din 28 martie 1996, a constatat faptul că, 
fără o modificare prealabilă a tratatului, 
Comunitatea Europeană nu dispune de 
capacitatea de a adera la CEDO, deoarece 
UE nu deține personalitate juridică;

Or. es

Amendamentul 9
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede aderarea Uniunii la CEDO și 
întrucât Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona enumeră o serie de aspecte care 
trebuie reglementate la momentul aderării; 
întrucât aceste dispoziții nu constituie doar 
o opțiune care permite aderarea Uniunii, 
dar și o obligație pentru instituțiile 
Uniunii de a acționa în consecință;

G. întrucât articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede aderarea Uniunii la CEDO și 
întrucât Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona enumeră o serie de aspecte care 
trebuie reglementate înaintea aderării; 
întrucât aceste aspecte trebuie prevăzute 
înainte de aderare;

Or. da

Amendamentul 10
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede aderarea Uniunii la CEDO și 
întrucât Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona enumeră o serie de aspecte care 
trebuie reglementate la momentul aderării; 
întrucât aceste dispoziții nu constituie doar 
o opțiune care permite aderarea Uniunii, 
dar și o obligație pentru instituțiile Uniunii 
de a acționa în consecință;

G. întrucât limitele prevăzute de Tratatul 
de la Lisabona și de protocoalele la acesta 
se mențin în momentul aderării și, mai 
precis, întrucât articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede aderarea Uniunii la CEDO și 
întrucât Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona enumeră o serie de aspecte care 
trebuie reglementate la momentul aderării; 
întrucât aceste dispoziții nu constituie doar 
o opțiune care permite aderarea Uniunii, 
dar și o obligație pentru instituțiile Uniunii 
de a acționa în consecință;

Or. el

Amendamentul 11
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât acordul privind aderarea 
Uniunii la CEDO trebuie să reflecte 
necesitatea de a conserva caracteristicile 
specifice ale Uniunii și ale dreptului 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 12
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un astfel de acord ar trebui să I. întrucât un astfel de acord ar trebui să 
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abordeze, de asemenea, chestiuni 
administrative și tehnice, cum ar fi 
principiul unei contribuții din partea 
Uniunii la bugetul ordinar al Consiliului 
Europei, destinat funcționării Curții 
Europene a Drepturilor Omului, ale căror 
detalii urmează a fi convenite cu Consiliul 
Europei;

abordeze, de asemenea, chestiuni 
administrative și tehnice, cum ar fi 
principiul unei contribuții din partea 
Uniunii la cheltuielile de funcționare ale
Curții Europene a Drepturilor Omului; 
întrucât ar trebui avută în vedere, în acest 
context, stabilirea unui buget autonom al 
Curții Drepturilor Omului pentru a 
facilita stabilirea contribuțiilor respective;

Or. fr

Amendamentul 13
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât CEDO are la bază nu numai 
protocoale adiționale ci și alte convenții, 
carte și acorduri, rezultatul fiind un 
sistem de protecție a drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale aflat într-o 
evoluție continuă;

Or. en

Amendamentul 14
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– aderarea reprezintă un progres în 
procesul integrării europene și implică 
realizarea unui pas suplimentar în
direcția unei Uniuni politice;

Or. es
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Amendamentul 15
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază principalele argumente în 
favoarea aderării Uniunii la CEDO, care 
pot fi rezumate după cum urmează:

1. subliniază principalele argumente în 
favoarea aderării Uniunii la CEDO, care 
pot fi rezumate după cum urmează:

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și „marea Europă”, 
constituită de către Consiliul Europei și 
sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și „marea Europă”, 
constituită de către Consiliul Europei și 
sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;

– aderarea la CEDO va asigura cetățenilor 
o protecție față de acțiunile Uniunii 
similară cu cea de care beneficiază deja 
față de acțiunile tuturor statelor membre; 
acest aspect este cu atât mai pertinent, 
având în vedere faptul că statele membre 
au transferat Uniunii competențe 
importante;

– aderarea la CEDO va asigura cetățenilor 
o protecție față de acțiunile Uniunii 
similară cu cea de care beneficiază deja 
față de acțiunile tuturor statelor membre; 
acest aspect este cu atât mai pertinent, 
având în vedere faptul că statele membre 
au transferat Uniunii competențe 
importante;

– armonizarea actelor legislative și a 
jurisprudenței în materie de drepturile 
omului, a statului de drept în cadrul UE și 
al CEDO și a jurisprudenței 
corespunzătoare a instanțelor europene 
este atât de avansată încât trebuie 
înregistrate progrese similare cu privire la 
armonizarea procedurală a celor două 
curți europene, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și Curtea Europeană 
de Justiție din Luxemburg, și trebuie 
reorganizate organismele instituționale 
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ale CEDO; 
– aderarea va contribui la dezvoltarea 
armonioasă a jurisprudenței celor două 
curți europene în materie de drepturile 
omului, în special prin nevoia din ce în ce 
mai mare de a purta un dialog; 

– aderarea va contribui la dezvoltarea 
armonioasă a jurisprudenței celor două 
curți europene în materie de drepturile 
omului, în special prin nevoia din ce în ce 
mai mare de a purta un dialog și de a 
coopera;

– aderarea nu va aduce sub nicio formă în 
discuție principiul autonomiei dreptului 
Uniunii, având în vedere faptul că Curtea 
de Justiție va rămâne singura curte 
supremă competentă pentru toate 
problemele privind dreptul Uniunii și 
validitatea actelor sale, Curtea Drepturilor 
Omului neputând fi considerată o instanță 
superioară, ci mai curând o curte 
specializată care exercită un control extern 
asupra respectării, de către Uniune, a 
obligațiilor în temeiul dreptului 
internațional derivate din aderarea sa la 
CEDO; Curtea de Justiție va avea, astfel, 
un statut similar cu cel pe care îl au în 
prezent curțile supreme din statele membre 
față de Curtea Drepturilor Omului;

– aderarea nu va aduce sub nicio formă în 
discuție principiul autonomiei dreptului
Uniunii, având în vedere faptul că Curtea 
de Justiție va rămâne singura curte 
supremă competentă pentru toate 
problemele privind dreptul Uniunii și 
validitatea actelor sale, Curtea Drepturilor 
Omului neputând fi considerată o instanță 
superioară, ci mai curând o curte 
specializată care exercită un control extern 
asupra respectării, de către Uniune, a 
obligațiilor în temeiul dreptului 
internațional derivate din aderarea sa la 
CEDO; relația dintre cele două curți 
europene nu trebuie să fie una ierarhică, 
ci, mai degrabă, o relație de specializare; 
Curtea de Justiție va avea, astfel, un statut 
similar cu cel pe care îl au în prezent 
curțile supreme din statele membre față de 
Curtea Drepturilor Omului;·

– Curtea de Justiție are ca scop 
interpretarea și aplicarea legislației UE, a 
cărei competență este limitată în măsura 
în care, prin aderarea UE la CEDO, 
controlul aplicării CEDO de către UE sau 
de către statele membre, în cazul unei 
sesizări individuale, îi revine Curții 
Drepturilor Omului de la Strasbourg; 
Acest lucru nu implică alienarea Curții de 
Justiție de domeniul drepturilor omului, 
întrucât aceasta va continua să fie 
implicată în acest domeniu în contextul 
unor altor cazuri, în special, atunci când 
se consideră că drepturile sociale și 
economice protejate de Carta drepturilor 
fundamentale nu intră sub incidența 
CEDO.
Η în pofida cooperării excelente de până 
acum dintre cele două curți europene, 
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aderarea UE la CEDO presupune în mod 
necesar comunicare directă și, inclusiv, 
suspendarea procedurilor în cazul în care 
o cauză este pendinte în fața uneia dintre 
cele două curți;

Or.el

Amendamentul 16
Carlo Casini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază principalele argumente în 
favoarea aderării Uniunii la CEDO, care 
pot fi rezumate după cum urmează:

1. subliniază principalele argumente în 
favoarea aderării Uniunii la CEDO, care 
pot fi rezumate după cum urmează:

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și „marea Europă”, 
constituită de către Consiliul Europei și 
sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și „marea Europă”, 
constituită de către Consiliul Europei și 
sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;

– aderarea la CEDO va asigura 
cetățenilor o protecție față de acțiunile 
Uniunii similară cu cea de care 
beneficiază deja față de acțiunile tuturor 
statelor membre; acest aspect este cu atât 
mai pertinent, având în vedere faptul că 
statele membre au transferat Uniunii 
competențe importante;
– aderarea va contribui la dezvoltarea 
armonioasă a jurisprudenței celor două 
curți europene în materie de drepturile 
omului, în special prin nevoia din ce în ce 
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mai mare de a purta un dialog;
– aderarea nu va aduce sub nicio formă în 
discuție principiul autonomiei dreptului 
Uniunii, având în vedere faptul că Curtea 
de Justiție va rămâne singura curte 
supremă competentă pentru toate 
problemele privind dreptul Uniunii și 
validitatea actelor sale, Curtea Drepturilor 
Omului neputând fi considerată o instanță 
superioară, ci mai curând o curte 
specializată care exercită un control extern 
asupra respectării, de către Uniune, a 
obligațiilor în temeiul dreptului 
internațional derivate din aderarea sa la 
CEDO; Curtea de Justiție va avea, astfel, 
un statut similar cu cel pe care îl au în 
prezent curțile supreme din statele 
membre față de Curtea Drepturilor 
Omului;

– aderarea nu va aduce sub nicio formă în 
discuție principiul autonomiei dreptului 
Uniunii, având în vedere faptul că Curtea 
de Justiție va rămâne singura curte 
supremă competentă pentru toate 
problemele privind dreptul Uniunii și 
validitatea actelor sale, Curtea Drepturilor 
Omului fiind considerată doar ca o 
instanță care exercită un control extern 
asupra respectării, de către Uniune, a 
obligațiilor derivate din aderarea sa la 
CEDO;

Or. it

Amendamentul 17
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și „marea Europă”, 
constituită de către Consiliul Europei și 
sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;

– în momentul în care sistemul Uniunii de 
protecție a drepturilor fundamentale va fi 
completat și consolidat prin integrarea 
Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
primar, aderarea Uniunii la CEDO va 
transmite un semnal puternic privind 
coerența între Uniune și Consiliul Europei
și sistemul său paneuropean în materie de 
drepturile omului; această aderare va spori, 
de asemenea, credibilitatea Uniunii față de 
țările terțe cărora, în cadrul relațiilor sale 
bilaterale, aceasta le solicită cu regularitate 
respectarea CEDO;
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Or. da

Amendamentul 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– aderarea va contribui la dezvoltarea 
armonioasă a jurisprudenței celor două 
curți europene în materie de drepturile 
omului, în special prin nevoia din ce în ce 
mai mare de a purta un dialog;

– aderarea va contribui la dezvoltarea 
armonioasă a jurisprudenței celor două 
curți europene în materie de drepturile 
omului, în special prin nevoia din ce în ce 
mai mare de a purta un dialog, 
determinând astfel crearea unui sistem 
integral în care cele două curți vor 
funcționa în mod sincronic;

Or. en

Amendamentul 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1 - liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– de asemenea, aderarea va compensa, 
într-o anumită măsură, faptul că 
domeniul de competență al Curții de 
Justiție este oarecum restrâns în ceea ce 
privește aspectele de politică externă și de 
securitate, precum și cele legate de 
politica de securitate și polițienească, prin 
asigurarea unei supravegheri judiciare 
externe utile a tuturor activităților UE;

Or. en
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Amendamentul 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește faptul că aderarea, 
conform tratatului, nu implică extinderea 
competențelor Uniunii și, în special, nu 
creează o competență generală a Uniunii 
în materie de drepturile omului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește faptul că aderarea, conform 
tratatului, nu implică extinderea 
competențelor Uniunii și, în special, nu 
creează o competență generală a Uniunii în 
materie de drepturile omului;

2. reamintește faptul că nici intrarea în 
vigoare a Cartei în cadrul tratatului și nici 
aderarea la CEDO nu implică extinderea 
competențelor Uniunii și, în special, nu 
creează o competență generală a Uniunii în 
materie de drepturile omului;

Or. da

Amendamentul 22
Carlo Casini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește faptul că aderarea, conform 
tratatului, nu implică extinderea 
competențelor Uniunii și, în special, nu 
creează o competență generală a Uniunii în 

2. reamintește faptul că aderarea, conform 
articolului 6 din TUE și Protocolului nr. 
8, nu implică extinderea competențelor 
Uniunii și nu creează o competență 
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materie de drepturile omului; generală a Uniunii în materie de drepturile 
omului, nu afectează responsabilitățile 
instituțiilor Uniunii și respectă tradițiile 
constituționale și identitățile culturale ale 
statelor membre;

Or. it

Amendamentul 23
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă că, în conformitate cu articolul 2 
din Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona, acordul de aderare a Uniunii la 
CEDO nu trebuie să aducă atingere 
situației specifice din statele membre cu 
privire la CEDO și la protocoalele sale în 
general, precum și cu privire la eventualele 
derogări și rezerve acordate anumitor state 
membre și că astfel de circumstanțe nu au
efect asupra situației juridice a Uniunii
față de CEDO;

3. afirmă că, în conformitate cu articolul 2 
din Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona, acordul de aderare a Uniunii la 
CEDO trebuie să garanteze faptul că 
aderarea nu aduce atingere situației 
specifice din statele membre cu privire la 
CEDO și la protocoalele sale în general, 
precum și cu privire la eventualele derogări 
și rezerve acordate anumitor state membre 
și că astfel de circumstanțe nu ar trebui să 
influențeze poziția Uniunii față de CEDO;

Or. fr

Amendamentul 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. afirmă că, în conformitate cu articolul 2 
din Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona, acordul de aderare a Uniunii la 
CEDO nu trebuie să aducă atingere 
situației specifice din statele membre cu 
privire la CEDO și la protocoalele sale în 

3. afirmă că, în conformitate cu articolul 2 
din Protocolul nr. 8 la Tratatul de la 
Lisabona, acordul de aderare a Uniunii la 
CEDO nu trebuie să aducă atingere 
situației specifice interne din statele 
membre cu privire la CEDO și la 
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general, precum și cu privire la eventualele 
derogări și rezerve acordate anumitor state 
membre și că astfel de circumstanțe nu au 
efect asupra situației juridice a Uniunii față 
de CEDO;

protocoalele sale în general, precum și cu 
privire la eventualele derogări și rezerve 
acordate anumitor state membre și că astfel 
de circumstanțe nu au efect asupra situației 
juridice distincte a Uniunii față de CEDO;

Or. en

Amendamentul 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să 
adere la toate protocoalele care vizează, cel 
puțin parțial, domenii care intră în 
competența Uniunii (nr. 1, 4, 7 și 12);

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că, în ciuda faptului că 
patru dintre aceste protocoale 
suplimentare nu au fost semnate de toate 
statele membre ale UE, Uniunea ar trebui 
să adere la toate protocoalele care sunt în 
conformitate cu prevederile Cartei 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 26
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să 
adere la toate protocoalele care vizează,

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui, în 
momentul aderării la CEDO, să adere și la
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cel puțin parțial, domenii care intră în 
competența Uniunii (nr. 1, 4, 7 și 12);

ansamblul protocoalelor privind 
drepturile prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale (1, 4, 6, 7, 12, și 13), 
indiferent dacă acestea au fost ratificate 
sau nu de către statele membre ale 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 27
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să 
adere la toate protocoalele care vizează, 
cel puțin parțial, domenii care intră în 
competența Uniunii (nr. 1, 4, 7 și 12);

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să
evalueze și să ia o decizie privind aderarea 
la protocoale, de la caz la caz;

Or. es

Amendamentul 28
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să 
adere la toate protocoalele care vizează, cel 
puțin parțial, domenii care intră în 
competența Uniunii (nr. 1, 4, 7 și 12);

4. constată că sistemul CEDO a fost 
completat de o serie de protocoale 
suplimentare privind protecția drepturilor 
care nu intră sub incidența CEDO și 
sugerează faptul că Uniunea ar trebui să 
adere la toate protocoalele care vizează 
domenii care intră în competența Uniunii;
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Or. da

Amendamentul 29
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– dreptul de a prezenta o listă cu trei 
candidați pentru funcția de judecător, 
dintre care unul este ales de către Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei în 
numele Uniunii și participă la activitatea 
Curții pe picior de egalitate cu ceilalți 
judecători;

– dreptul de a prezenta o listă cu trei 
candidați pentru funcția de judecător, 
dintre care unul este ales de către Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei în 
numele Uniunii și participă la activitatea 
Curții pe picior de egalitate cu ceilalți 
judecători, Parlamentul european fiind 
implicat în stabilirea listei de candidați 
conform unei proceduri asemănătoare 
celei prevăzute la articolul 255 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la candidații care 
exercită funcția de judecător a Curții de 
Justiție, sau fiind implicat conform unei 
proceduri asemănătoare audierilor 
candidaților membri ai Comisei 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– dreptul de a prezenta o listă cu trei 
candidați pentru funcția de judecător, 
dintre care unul este ales de către Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei în 
numele Uniunii și participă la activitatea
Curții pe picior de egalitate cu ceilalți 

– dreptul de a prezenta o listă cu trei 
candidați pentru funcția de judecător, 
dintre care unul este ales de către Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei în 
numele Uniunii și participă la activitatea 
Curții pe picior de egalitate cu ceilalți 
judecători, inclusiv în cazul în care 
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judecători; Uniunea este parte la litigiu;

Or. en

Amendamentul 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– dreptul de a participa, cu drept de vot, la 
reuniunile Comitetului Miniștrilor atunci 
când acest comitet își exercită funcțiile de 
organ de control al executării hotărârilor 
Curții Europene a Drepturilor Omului sau 
când aceasta ia decizii cu privire la 
oportunitatea de a solicita un aviz din parte 
Curții și cu privire la dreptul de a fi 
reprezentat în cadrul Comitetului director 
pentru drepturile omului (organ subordonat 
Comitetului Miniștrilor);

– Comisia Europeană are dreptul de a 
participa, cu drept de vot, în numele 
statelor membre ale UE, la reuniunile 
Comitetului Miniștrilor atunci când acest 
comitet își exercită funcțiile de organ de 
control al executării hotărârilor Curții 
Europene a Drepturilor Omului referitor la 
competențele UE sau când aceasta ia 
decizii cu privire la oportunitatea de a 
solicita un aviz din partea Curții și cu 
privire la dreptul de a fi reprezentat în 
cadrul Comitetului director pentru 
drepturile omului (organ subordonat 
Comitetului Miniștrilor);

Or. en

Amendamentul 32
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– dreptul de a participa, cu drept de vot, la 
reuniunile Comitetului Miniștrilor atunci 
când acest comitet își exercită funcțiile de 
organ de control al executării hotărârilor 
Curții Europene a Drepturilor Omului sau 
când aceasta ia decizii cu privire la 
oportunitatea de a solicita un aviz din parte 

– dreptul de a participa, prin intermediul 
Uniunii Europene, cu drept de vot, la 
reuniunile Comitetului Miniștrilor atunci 
când acest comitet își exercită funcțiile de 
organ de control al executării hotărârilor 
Curții Europene a Drepturilor Omului sau 
când aceasta ia decizii cu privire la 
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Curții și cu privire la dreptul de a fi 
reprezentat în cadrul Comitetului director 
pentru drepturile omului (organ subordonat 
Comitetului Miniștrilor);

oportunitatea de a solicita un aviz din parte 
Curții și cu privire la dreptul de a fi 
reprezentat în cadrul Comitetului director 
pentru drepturile omului (organ subordonat 
Comitetului Miniștrilor);

Or. es

Amendamentul 33
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– dreptul, pentru Parlamentul European, de 
a numi/trimite un anumit număr de 
reprezentanți în cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei atunci 
când aceasta alege judecătorii pentru 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

– dreptul, pentru Parlamentul European, de 
a numi/trimite un anumit număr de 
reprezentanți, care ar trebui să includă cel 
puțin participanți din partea tuturor 
grupurile din Parlamentul European, în 
cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei atunci când aceasta alege 
judecătorii pentru Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului;

Or. da

Amendamentul 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. sugerează că grupul special instituit 
conform articolului 255 din TFUE, în 
vederea selecției membrilor Curții de 
Justiție și ai Tribunalului, ar putea fi 
folosit și în cazul numirii judecătorilor 
UE la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului;
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Or. en

Amendamentul 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că statele membre nu ar 
trebui, între ele și în cadrul relațiilor 
reciproce cu Uniunea, să aibă dreptul de 
a introduce acțiuni interstatale privind o 
posibilă nerespectare a obligațiilor în 
sensul articolului 33 din CEDO, având în 
vedere că acest fapt ar fi în contradicție 
cu spiritul anumitor angajamente care 
decurg din Tratatul de la Lisabona;

6. consideră că statele membre ar trebui să 
se angajeze să nu supună litigiile privind 
interpretarea sau aplicarea tratatelor UE 
spre soluționare Curții Europene a 
Drepturilor Omului în sensul dispozițiilor 
articolului 33 din CEDO;

Or. en

Amendamentul 36
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că statele membre nu ar trebui, 
între ele și în cadrul relațiilor reciproce cu 
Uniunea, să aibă dreptul de a introduce 
acțiuni interstatale privind o posibilă 
nerespectare a obligațiilor în sensul 
articolului 33 din CEDO, având în vedere 
că acest fapt ar fi în contradicție cu spiritul 
anumitor angajamente care decurg din 
Tratatul de la Lisabona;

6. consideră că statele membre nu ar trebui, 
între ele și în cadrul relațiilor reciproce cu 
Uniunea, să aibă dreptul de a introduce 
acțiuni interstatale privind o posibilă 
nerespectare a obligațiilor în sensul 
articolului 33 din CEDO, având în vedere 
că acest fapt ar fi în contradicție cu 
articolul 344 din TCE;

Or. es
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Amendamentul 37
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că orice acțiune introdusă de 
un cetățean al Uniunii privind o acțiune 
sau o abținere de a acționa din partea 
unei instituții sau al unui organism al 
Uniunii ar trebui îndreptată doar 
împotriva acestei instituții sau acestui 
organism; în mod similar, orice acțiune 
având ca obiect o măsură prin care un
stat membru pune în aplicare dreptul 
Uniunii ar trebui îndreptată exclusiv către 
statul membru, fără a exclude principiul 
conform căruia, în cazul în care modul în 
care responsabilitatea pentru actul 
respectiv este împărțită între Uniune și 
statul membru nu este clar definit, o 
acțiune poate fi introdusă simultan 
împotriva Uniunii și a statului membru;

7. prin urmare, consideră că principala 
valoare adăugată privind aderarea UE la 
CEDO constă în posibilitatea pe care o au 
cetățenii de a introduce o acțiune
individuală împotriva actelor prin care 
dreptul Uniunii este pus în aplicare de 
instituțiile sale sau de statele membre;

Or. es

Amendamentul 38
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că orice acțiune introdusă de 
un cetățean al Uniunii privind o acțiune sau 
o abținere de a acționa din partea unei 
instituții sau al unui organism al Uniunii ar 
trebui îndreptată doar împotriva acestei 
instituții sau acestui organism; în mod 
similar, orice acțiune având ca obiect o 
măsură prin care un stat membru pune în 
aplicare dreptul Uniunii ar trebui îndreptată 

7. consideră că orice acțiune introdusă de 
un cetățean al Uniunii privind o acțiune sau 
o abținere de a acționa din partea unei 
instituții sau al unui organism al Uniunii ar 
trebui îndreptată doar împotriva acestei 
instituții sau acestui organism; în mod 
similar, orice acțiune având ca obiect o 
măsură prin care un stat membru pune în 
aplicare dreptul Uniunii ar trebui îndreptată 
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exclusiv către statul membru, fără a 
exclude principiul conform căruia, în cazul 
în care modul în care responsabilitatea 
pentru actul respectiv este împărțită între 
Uniune și statul membru nu este clar 
definit, o acțiune poate fi introdusă 
simultan împotriva Uniunii și a statului 
membru;

exclusiv către statul membru, fără a 
exclude principiul conform căruia, în cazul 
în care nu poate exista nicio îndoială cu 
privire la modul în care responsabilitatea 
este împărțită, o acțiune poate fi introdusă 
simultan împotriva Uniunii și a statului 
membru;

Or. da

Amendamentul 39
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că, pentru a respecta 
cerințele prevăzute la articolul 35 din 
CEDO privind epuizarea căilor de recurs 
interne, solicitantul trebuie să fi epuizat 
căile de atac judiciare ale statului în 
cauză, inclusiv să fi trimis Curții de 
Justiție din Luxemburg o cerere de 
pronunțare a unei hotărâri preliminare. 
Se consideră că această din urmă 
procedură a fost respectată dacă, în urma 
unei cereri în acest sens adresată de 
solicitant, instanța națională nu consideră 
potrivită înaintarea unei astfel de cereri;

Or. es

Amendamentul 40
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. posibilitatea ca UE să fie considerată 
co-pârât asigură uniformitate și 
certitudine juridică. Noua instituție 
trebuie organizată în conformitate cu 
prevederile Tratatului de aderare într-un 
mod atât clar, cât și suficient de vast, în 
vederea facilitării bunei cooperări 
existente între cele două curți;

Or. el

Amendamentul 41
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. cazurile în care UE devine co-pârât ar 
trebui să fie stabilite prin adoptarea de 
norme interne;

Or. el

Amendamentul 42
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. adoptarea statutului de instituție în 
calitate de co-pârât nu trebuie să 
împiedice alte opțiuni indirecte oferite de 
CEDO (articolul 36 punctul I), precum 
dreptul UE de a interveni în calitate de 
terț în cazul în care cetățeni ai UE 
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introduc o acțiune împotriva unui stat 
care nu este membru al UE;

Or. el

Amendamentul 43
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este adecvat ca, în 
interesul unei bune administrări a 
justiției, în orice acțiune introdusă 
împotriva unui stat membru în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului, care ar 
putea ridica o problemă Uniunii, Uniunii 
să i se permită, după obținerea 
autorizației Curții, să aibă calitatea 
procesuală de pârât și ca în orice acțiune 
introdusă împotriva Uniunii, orice stat 
membru, cu autorizația Curții, să fie 
admis în calitate de pârât;

eliminat

Or. da

Amendamentul 44
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este adecvat ca, în interesul 
unei bune administrări a justiției, în orice 
acțiune introdusă împotriva unui stat 
membru în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului, care ar putea ridica o 
problemă Uniunii, Uniunii să i se permită, 

8. consideră că este adecvat ca, în interesul 
unei bune administrări a justiției, fără a 
aduce atingere articolului 36 alineatul (2)
din CEDO, în orice acțiune introdusă 
împotriva unui stat membru în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului, care ar 
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după obținerea autorizației Curții, să aibă 
calitatea procesuală de pârât și ca în orice 
acțiune introdusă împotriva Uniunii, orice 
stat membru, cu autorizația Curții, să fie 
admis în calitate de pârât;

putea ridica o problemă Uniunii, Uniunii să 
i se permită să intervină în calitate de co-
pârât și ca în orice acțiune introdusă 
împotriva Uniunii, în aceleași condiții,
orice stat membru să fie admis în calitate 
de co-pârât;

Or. fr

Amendamentul 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este adecvat ca, în interesul 
unei bune administrări a justiției, în orice 
acțiune introdusă împotriva unui stat 
membru în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului, care ar putea ridica o 
problemă Uniunii, Uniunii să i se permită, 
după obținerea autorizației Curții, să aibă 
calitatea procesuală de pârât și ca în orice 
acțiune introdusă împotriva Uniunii, orice 
stat membru, cu autorizația Curții, să fie 
admis în calitate de pârât;

8. consideră că este adecvat ca, în interesul 
unei bune administrări a justiției, în orice 
acțiune introdusă împotriva unui stat 
membru în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului, care ar putea ridica o 
problemă Uniunii, Uniunii să i se permită, 
după respectarea anumitor proceduri, să 
aibă calitatea procesuală de pârât și ca în 
orice acțiune introdusă împotriva Uniunii, 
orice stat membru, după respectarea 
anumitor proceduri, să fie admis în 
calitate de pârât;

Or. en

Amendamentul 46
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că nu ar fi util ca relațiile 
dintre Curtea de Justiție și Curtea 

9. face trimitere la faptul că interpretarea 
CEDO de către Curtea Europeană a 
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Europeană a Drepturilor Omului să se 
formalizeze prin introducerea în cadrul 
acestei din urmă instanțe a unei proceduri 
preliminare sau prin crearea unui 
organism sau a unui „comitet” care ar 
lua decizii atunci când una dintre cele
două curți intenționează să adopte o 
interpretare a CEDO diferită de 
interpretarea adoptată de către cealaltă 
curte; reamintește, în acest context, 
Declarația nr. 2 privind articolul 6 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, care constată existența unui 
dialog constant între Curtea de Justiție și 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
dialog care ar trebui consolidat în 
momentul aderării Uniunii la CEDO;

Drepturilor Omului are prioritate față de 
interpretarea oferită de Curtea de Justiție;

Or. da

Amendamentul 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. este în mod clar conștientă de faptul 
că Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului poate descoperi o încălcare într-
un caz soluționat în prealabil de CEJ și 
subliniază că acest lucru nu pune în 
niciun caz sub semnul întrebării 
credibilitatea CEJ în calitate de instanță 
supremă în cadrul sistemului juridic 
european;

Or. en
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Amendamentul 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că CEDO are o funcție 
importantă în cadrul interpretării Cartei 
drepturilor fundamentale în măsura în care 
drepturile garantate prin Cartă, care 
corespund drepturilor recunoscute de 
către CEDO, trebuie să fie interpretate în 
conformitate cu aceasta și că CEDO 
constituie, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, o sursă de inspirație pentru 
Curtea de Justiție atunci când aceasta 
formulează principiile generale ale 
dreptului Uniunii; constată, de asemenea, 
că, în conformitate cu articolul 53 din 
Convenție, nu se poate interpreta că CEDO 
restrânge sau afectează în mod negativ 
drepturile recunoscute prin Carta 
drepturilor fundamentale, astfel încât 
aceasta din urmă își păstrează deplina 
valoare juridică;

10. constată că CEDO are o funcție 
importantă în cadrul interpretării Cartei 
drepturilor fundamentale în măsura în care 
drepturile garantate prin Cartă, care sunt 
practic identice cu cele prevăzute de 
CEDO, trebuie să fie interpretate în 
conformitate cu aceasta și că CEDO 
constituie, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, o sursă de inspirație pentru 
Curtea de Justiție atunci când aceasta 
formulează principiile generale ale 
dreptului Uniunii; constată, de asemenea, 
că, în conformitate cu articolul 53 din 
Convenție, nu se poate interpreta că CEDO 
restrânge sau afectează în mod negativ 
drepturile recunoscute prin Carta 
drepturilor fundamentale, astfel încât 
aceasta din urmă își păstrează deplina 
valoare juridică;

Or. en

Amendamentul 49
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că CEDO are o funcție 
importantă în cadrul interpretării Cartei 
drepturilor fundamentale în măsura în 
care drepturile garantate prin Cartă, care 
corespund drepturilor recunoscute de către 

10. constată că drepturile recunoscute de 
către CEDO, trebuie să fie interpretate în 
conformitate cu aceasta și că CEDO 
constituie, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
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CEDO, trebuie să fie interpretate în 
conformitate cu aceasta și că CEDO 
constituie, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, o sursă de inspirație pentru 
Curtea de Justiție atunci când aceasta 
formulează principiile generale ale 
dreptului Uniunii; constată, de asemenea, 
că, în conformitate cu articolul 53 din 
Convenție, nu se poate interpreta că CEDO 
restrânge sau afectează în mod negativ 
drepturile recunoscute prin Carta
drepturilor fundamentale, astfel încât 
aceasta din urmă își păstrează deplina 
valoare juridică;

Europeană, o sursă de inspirație pentru 
Curtea de Justiție atunci când aceasta 
formulează principiile generale ale 
dreptului Uniunii; constată, de asemenea, 
că, în conformitate cu articolul 53 din 
Convenție, nu se poate interpreta că CEDO 
restrânge sau afectează în mod negativ 
drepturile recunoscute prin Carta 
drepturilor fundamentale, astfel încât 
aceasta din urmă își păstrează deplina 
valoare juridică;

Or. da

Amendamentul 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este conștient de faptul că aderarea în 
sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri exponențiale a acțiunilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; constată că, în lipsa unor soluții la 
aceste probleme, sistemul riscă să se 
prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14, care a fost până acum 
amânată prin refuzul unui stat membru 
de a-l ratifica, va contribui cu siguranță la 
reducerea numărului de proceduri 
nefinalizate, însă nu le va elimina în 
totalitate;

11. este conștient de faptul că aderarea în 
sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri exponențiale a acțiunilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; întrucât Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului recunoaște faptul că 
funcționează într-un mediu politic și 
juridic complex, constată că, în lipsa unor 
soluții la aceste probleme, sistemul riscă să 
se prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14 la 1 iunie 2010 va 
contribui cu siguranță la reducerea 
numărului de proceduri nefinalizate, însă 
nu le va elimina în totalitate;
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Or. en

Amendamentul 51
Carlo Casini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este conștient de faptul că aderarea în 
sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri exponențiale a acțiunilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; constată că, în lipsa unor soluții la 
aceste probleme, sistemul riscă să se 
prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14, care a fost până acum 
amânată prin refuzul unui stat membru 
de a-l ratifica, va contribui cu siguranță la 
reducerea numărului de proceduri 
nefinalizate, însă nu le va elimina în 
totalitate.

11. este conștient de faptul că aderarea în 
sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri exponențiale a acțiunilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; constată că, în lipsa unor soluții la 
aceste probleme, sistemul riscă să se 
prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14 va contribui cu 
siguranță la reducerea numărului de 
proceduri nefinalizate, însă nu le va 
elimina în totalitate; subliniază, în 
contextul reformei Curții Europene a 
Drepturilor Omului, importanța 
Declarației de la Interlaken, în special a 
articolului 4, care face apel la o aplicare 
uniformă și riguroasă a criteriilor privind 
admisibilitatea și jurisdicția Curții;

Or. it

Amendamentul 52
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este conștient de faptul că aderarea în 11. este conștient de faptul că aderarea în 
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sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri exponențiale a acțiunilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; constată că, în lipsa unor soluții la 
aceste probleme, sistemul riscă să se 
prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14, care a fost până acum 
amânată prin refuzul unui stat membru de 
a-l ratifica, va contribui cu siguranță la 
reducerea numărului de proceduri 
nefinalizate, însă nu le va elimina în 
totalitate;

sine nu va rezolva problemele extrem de 
grave cu care se confruntă sistemul CEDO, 
cum ar fi volumul de lucru excesiv datorită 
unei creșteri a acțiunilor individuale și 
reforma structurii și a funcționării Curții 
pentru a face față volumului de lucru; în 
plus, constată că, în lipsa unor soluții la 
aceste probleme, sistemul riscă să se 
prăbușească și că intrarea în vigoare a 
Protocolului nr. 14, care a fost până acum 
amânată prin refuzul unui stat membru de 
a-l ratifica, va contribui la reducerea 
numărului de proceduri nefinalizate;

Or. es

Amendamentul 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră esențială menținerea 
independenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului în ceea ce privește 
personalul și politica bugetară;

Or. en

Amendamentul 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează parlamentele naționale 
ale statelor membre ale UE să-și exprime 
în mod clar dorința și disponibilitatea de a 
facilita procesul de aderare prin 
implicarea instanțelor și ministerelor de 
justiție naționale;

Or. en

Amendamentul 55
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că aderarea Uniunii la CEDO 
constituie un pas esențial care ar trebui 
ulterior completat prin aderarea Uniunii la 
Carta Socială Europeană, semnată la 
Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la 
Strasbourg la 3 mai 1996, în conformitate 
cu principiile deja înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale, precum și în 
legislația socială a Uniunii;

eliminat

Or. da

Amendamentul 56
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că aderarea Uniunii la CEDO 
constituie un pas esențial care ar trebui 
ulterior completat prin aderarea Uniunii 

eliminat
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la Carta Socială Europeană, semnată la 
Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la 
Strasbourg la 3 mai 1996, în conformitate 
cu principiile deja înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale, precum și în 
legislația socială a Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 57
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că aderarea Uniunii la CEDO 
constituie un pas esențial care ar trebui 
ulterior completat prin aderarea Uniunii la 
Carta Socială Europeană, semnată la 
Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la 
Strasbourg la 3 mai 1996, în conformitate 
cu principiile deja înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale, precum și în
legislația socială a Uniunii;

13. observă că aderarea Uniunii la CEDO 
reprezintă recunoașterea de către UE a 
întregului sistem de protecție a drepturilor 
omului, astfel cum a fost dezvoltat și 
codificat într-o serie de documente ale 
Consiliului Europei; recomandă aderarea 
UE la toate celelalte convenții și carte, 
prezente și viitoare, ale Consiliului 
Europei, al căror scop este de a completa 
și dezvolta sfera drepturilor și libertăților 
codificate de CEDO în vederea acordării 
cetățenilor europeni a unui drept veritabil 
de a formula o cale de atac împotriva 
dispozițiilor tuturor acestor acte juridice; 
în acest sens, aderarea Uniunii la CEDO
constituie un prim pas esențial care ar 
trebui ulterior completat, printre altele,
prin aderarea Uniunii la Carta Socială 
Europeană, semnată la Torino la 18 
octombrie 1961 și revizuită la Strasbourg 
la 3 mai 1996, în conformitate cu 
principiile deja înscrise în Carta drepturilor 
fundamentale, precum și în legislația 
socială a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 58
Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată că sub egida Consiliului 
Europei au fost încheiate, alături de 
CEDO, o întreagă serie de convenții în 
domeniul drepturilor omului la care 
Uniunea ar trebui să adere, în special 
Convenția europeană pentru prevenirea 
torturii și a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante din 26 noiembrie 
1987, împreună cu cele două protocoale 
ale sale, Carta europeană a limbilor 
regionale sau minoritare din 5 noiembrie 
1992, precum și Convenția-cadru pentru 
protecția minorităților naționale din 1 
februarie 1995;

Or. fr

Amendamentul 59
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că dreptul la libertatea de 
exprimare nu trebuie subminat prin 
depunerea de plângeri și petiții cu scopul 
de a incrimina solicitările politice 
legitime;

Or. nl
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Amendamentul 60
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că Uniunea Europeană, în calitate 
de persoană juridică, este supusă mai 
întâi unei evaluări a conformității actelor 
juridice privind drepturile omului de către 
o instanță superioară din care face parte 
și un magistrat turc, în timp ce Turcia 
ignoră, în mare măsură, drepturile 
omului;

Or. nl

Amendamentul 61
Philip Claeys

Propunere de rezoluție
Punctul 13c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că magistrații, care nu răspund în 
fața electoratului, se substituie din ce în 
ce mai mult puterilor legislative și 
executive ale statelor membre, revocând 
decizii luate în mod democratic destinate 
adoptării unei politici de imigrare 
restrictive;

Or. nl


