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Amendamentul 1
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 8 (Íñigo Méndez de Vigo) și 
considerentul F din proiectul de raport

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. fr

Amendamentul 2
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 10 (Marietta Giannakou), 11 
(Ramón Jáuregui Atondo) și considerentul G din proiectul de raport

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, în momentul aderării, limitele 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona și de 
protocoalele la acesta trebuie respectate 
și, mai precis, articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și 
Protocolul nr. 8 la Tratatul de la Lisabona;
întrucât aceste dispoziții nu constituie doar 
o opțiune care permite aderarea Uniunii, 
dar și o obligație pentru instituțiile Uniunii 
de a acționa în consecință și întrucât 
acordul referitor la aderarea Uniunii la 
CEDO trebuie să reflecte necesitatea de a 
păstra caracteristicile specifice ale 
Uniunii și ale dreptului Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 3
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 17 (Morten Messerschmidt) și 
punctul 1 - liniuța 1 a proiectului de raport

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 țările care aparțin 
Consiliului 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;

Or. fr

Amendamentul 4
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 15 -liniuța 2a și 3 (Marietta 
Giannakou) și punctul 1 - liniuța 3 din proiectul de raport

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;

- armonizarea legislativă și 
jurisprudențială în materie de drepturile 
omului dintre sistemele juridice ale 
Uniunii și ale CEDO va contribui la 
dezvoltarea armonioasă a celor două curți 
europene în materie de drepturile omului, 
în special prin nevoia din ce în ce mai mare 
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de a purta un dialog și de a coopera;

Or. fr

Amendamentul 5
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 15 (Marietta Giannakou), 16 
(Carlo Casini) și punctul 1 - liniuța 4 din proiectul de raport

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- 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 doar ca 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 jurisdicții 
europene nu este una ierarhică, ci 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;

Or. fr

Amendamentul 6
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 22 (Carlo Casini) și punctul 2 
din proiectul de raport

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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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 aderarea, conform 
articolului 6 din Tratatul UE și a 
protocolului 8, nu implică extinderea 
competențelor Uniunii și, mai ales, nu 
creează o competență generală a Uniunii în 
materie de drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 7
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 25 (Andrew Duff și Stanimir 
Ilchev), 26 (Ramón Jáuregui Atondo) și 27 (Íñigo Méndez de Vigo) și punctul 4 din proiectul 
de raport

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 
recomandă acordarea unui mandat 
Comisiei pentru a negocia, de asemenea, 
aderarea la toate protocoalele 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
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Amendamentul 8
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 31 (Andrew Duff și Stanimir 
Ilchev), 32 (Íñigo Méndez de Vigo) și punctul 5 - liniuța 2 din proiectul de raport

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);

- dreptul de a participa prin Comisia 
Europeană, cu drept de vot în numele UE, 
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); 

Or. fr

Amendamentul 9
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 35 (Andrew Duff și Stanimir 
Ilchev), 36 (Íñigo Méndez de Vigo) și punctul 6 din proiectul de raport

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-și asume angajamentul, în momentul 
aderării la CEDO, între ele și în cadrul 
relațiilor reciproce cu Uniunea, că nu vor
introduce acțiuni interstatale privind o 
posibilă nerespectare a obligațiilor în 
sensul articolului 33 din CEDO, în cazul în 
care actul sau omisiunea care face 
obiectul litigiului aparține sferei de 
aplicare a dreptului Uniunii, având în 
vedere că acest fapt ar fi în contradicție cu
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articolul 344 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 10
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 37 (Íñigo Méndez de Vigo), 38 
(Morten Messerschmidt) și punctul 7 din proiectul de raport

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. 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 și 
că, prin urmare, orice acțiune introdusă de 
o persoană fizică sau juridică 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 există îndoieli cu 
privire la  împărțirea responsabilității, o 
acțiune poate fi introdusă simultan 
împotriva Uniunii și a statului membru;

Or. fr
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Amendamentul 11
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 40 (Marietta Giannakou), 41 
(Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff și Stanimir Ilchev) și 
punctul 8 din proiectul de raport

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, fără a 
aduce atingere articolului 36 alineatul (2) 
din CEDO, în orice acțiune în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului, care ar 
putea ridica o problemă privind dreptul
Uniunii, introdusă împotriva unui stat 
membru, 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 
poată interveni drept co-pârât; această 
posibilitate trebuie să fie definită prin 
dispozițiile incluse în tratatul de aderare 
într-un mod clar, dar, de asemenea, 
suficient de amplu; 

Or. fr

Amendamentul 12
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 42 (Marietta Giannakou)

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că adoptarea statutului de 
co-pârât (co-defendant) nu constituie un 
obstacol în calea utilizării altor posibilități 
indirecte pe care le oferă CEDO (articolul 
36, I), precum dreptul Uniunii de a 
interveni ca parte terță în orice acțiune a 
unui cetățean al Uniunii;
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Or. fr

Amendamentul 13
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 50 (Andrew Duff și Stanimir 
Ilchev), 51 (Carlo Casini) și 52 (Íñigo Méndez de Vigo) și punctul 11 din proiectul de raport

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 cererilor 
individuale, pe de o parte, și reforma 
structurii și a funcționării Curții pentru a 
face față volumului de lucru, pe de altă 
parte; observă că Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului recunoaște faptul că 
funcționează într-un mediu juridic și 
politic complex și constată 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; subliniază, în 
contextul reformei Curții Europene a 
Drepturilor Omului, importanța 
Declarației de la Interlaken, în special a 
articolului 4, care face apel, pe bună 
dreptate, la o aplicare uniformă și 
riguroasă a criteriilor privind 
admisibilitatea și jurisdicția Curții;

Or. fr
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Amendamentul 14
Ramón Jáuregui Atondo
Amendament de compromis, care înlocuiește amendamentul 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón 
Jáuregui Atondo) și punctul 13 din proiectul de raport

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 
implică recunoașterea de către UE a 
ansamblului sistemului de protecție a 
drepturilor omului, astfel cum a fost 
dezvoltat și codificat în numeroase 
documente și organisme ale Consiliului 
Europei; 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. fr


