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Amendamentul 1
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 1

Proiectul de raport Amendamentul

1. salută importanta realizare pe care o 
reprezintă Tratatul de la Lisabona, prin 
care Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene („Carta”) devine 
obligatorie şi care, în temeiul articolului 6 
alineatul (2) din TUE, obligă UE să adere
la Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale („Convenţia”). Salută, de 
asemenea, viitoarea intrare în vigoare a 
protocolului nr. 14 la Convenţie, stabilită 
pentru 1 iunie 2010, în temeiul căruia UE 
poate adera la Convenţie;

1. constată că odată cu intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona, Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) a devenit obligatorie şi 
salută obligaţia UE de aderare, în temeiul 
articolului 6 alineatul (2) din TUE, la 
Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale („Convenţia”); salută, de 
asemenea, viitoarea intrare în vigoare a 
protocolului nr. 14 la Convenţie, stabilită 
pentru 1 iunie 2010, în temeiul căruia UE 
poate adera la Convenţie;

Or. fr

Amendamentul 2
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 2

Proiectul de raport Amendamentul

2. remarcă faptul că, în condiţiile în care 
statele membre au ratificat deja Convenţia, 
aderarea UE ca entitate juridică la acest 
instrument - ceea ce nu va afecta situaţia 
statelor membre faţă de Convenţie - va da 
acel nou impuls aşteptat de mai bine de 
un deceniu. Acest lucru va avea o 
deosebită importanţă politică şi juridică în 
crearea unui spaţiu de drepturi ale omului 
la scară continentală şi va consolida 
relaţiile dintre UE şi „Europa extinsă”, 
determinând o nouă dinamică în domeniul 
drepturilor omului pe întreg teritoriul 

2. remarcă faptul că, în condiţiile în care 
statele membre au ratificat deja Convenţia, 
aderarea UE ca entitate juridică la acest 
instrument nu va afecta situaţia statelor 
membre faţă de Convenţie conform 
protocolului nr. 8 al Tratatului de la 
Lisabona; consideră că acest lucru va 
avea o deosebită importanţă politică şi 
juridică în consolidarea şi întărirea 
drepturilor omului în Europa şi, în 
special, în cadrul Uniunii şi va permite 
consolidarea relaţiilor cu „Europa extinsă, 
determinând o nouă dinamică în domeniul 
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Europei. Aderarea va consolida
credibilitatea UE în domeniul apărării 
drepturilor omului la nivel mondial;

drepturilor omului; consideră că aderarea 
ar trebui să contribuie la consolidarea
credibilităţii UE în domeniul apărării 
drepturilor omului la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 3
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 3

Proiectul de raport Amendamentul

3. subliniază că, înainte de toate, aderarea 
va contribui la crearea unui sistem intern
mai coerent în materie de drepturi ale 
omului în cadrul UE. Aderarea va spori 
credibilitatea UE în ochii propriilor săi 
cetăţeni în domeniul apărării drepturilor 
omului, garantând respectarea deplină şi 
efectivă a drepturilor fundamentale ori de 
câte ori este adus în discuţie dreptul 
comunitar;

3. subliniază că aderarea va contribui la 
diminuarea nesiguranţei juridice în 
materie de drepturi ale omului şi libertăţi 
fundamentale în cadrul Uniunii şi, prin 
aceasta, la crearea unui spaţiu juridic
coerent pentru drepturile omului în cadrul 
UE; consideră că aderarea ar trebui să 
contribuie la consolidarea încrederii şi
credibilităţii UE în ochii propriilor săi 
cetăţeni în domeniul apărării drepturilor 
omului, garantând respectarea deplină şi 
efectivă a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale ori de câte ori 
este adus în discuţie dreptul comunitar;

Or. fr

Amendamentul 4
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 3a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

3a. subliniază, în acest sens, dimensiunea 
universală a conţinutului Convenţiei şi a 
protocoalelor adiţionale, precum şi a 
celorlalte texte legate de Convenţie, în 
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special Carta socială europeană din 1961; 
reaminteşte că majoritatea instrumentelor 
au fost deschise pentru semnare şi 
ratificare de către părţile din afara 
Europei;

Or. fr

Amendamentul 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proiect de raport
Punctul 3a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

3a. subliniază, de asemenea, faptul că 
aderarea UE la Convenţie va implica 
competenţa CEDO asupra tuturor 
aspectelor dreptului şi legislaţiei UE, în 
special în domeniul justiţiei şi afacerilor 
interne, inclusiv asupra dimensiunii sale
externe;

Or. en

Amendamentul 6
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 4

Proiectul de raport Amendamentul

4. remarcă faptul că, în urma aderării, 
Convenţia va acţiona ca standard minim 
de protecţie, în situaţiile în care protecţia 
acordată de UE este inferioară celei oferite 
în cadrul Convenţiei. Convenţia întăreşte 
apărarea drepturilor recunoscute de Cartă şi 
care ţin de competenţa sa. Carta nu se 
limitează însă aici, ci consacră şi alte 
drepturi şi principii, inclusiv drepturi 
economice şi sociale, precum şi dreptul la 

4. subliniază faptul că, în urma aderării, 
Convenţia va constitui standardul minim 
de protecţie a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale în Europa şi se 
va aplica în mod obligatoriu, în special în 
situaţiile în care protecţia acordată de UE 
este inferioară celei oferite în cadrul 
Convenţiei; Convenţia întăreşte apărarea 
drepturilor recunoscute de Cartă şi care ţin 
de competenţa sa; subliniază faptul că 
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protecţia datelor cu caracter personal şi
dreptul la buna guvernare;

Carta recunoaşte şi alte drepturi şi 
principii, inclusiv drepturi economice şi 
sociale, dreptul la protecţia datelor cu 
caracter personal, dreptul la o bună 
administrare sau drepturi în materie de 
bioetică, drepturi care nu sunt incluse în 
Convenţie, ci în protocoalele adiţionale şi 
în instrumentele conexe ale acesteia;

Or. fr

Amendamentul 7
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 5

Proiectul de raport Amendamentul

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un 
mecanism suplimentar pentru a-şi exercita 
drepturile, şi anume, posibilitatea de a 
depune o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu 
o acţiune sau inacţiune a unei instituţii UE 
sau a unui stat membru privind punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare şi care, în 
acelaşi timp, se înscrie în domeniul de 
aplicare al Convenţiei. Subliniază, în 
schimb, faptul că acest lucru nu modifică 
sistemul actual privind competenţa 
judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate căile 
de atac judiciare naţionale să se fi epuizat 
va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri;

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un 
mecanism suplimentar pentru a-şi exercita 
şi face respectate drepturile printr-un 
control judiciar extern al Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, şi anume, 
posibilitatea de a depune o plângere la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO), în legătură cu o acţiune sau 
inacţiune a unei instituţii UE sau a unui stat 
membru privind punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii; subliniază, în schimb, 
faptul că acest lucru nu modifică sistemul 
actual privind competenţa judiciară a Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene (CEJ) şi nici 
pe cel al Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi că cerinţa ca toate căile de atac 
judiciare interne să se fi epuizat va rămâne 
o condiţie pentru eligibilitatea oricărei 
cereri;

Or. fr
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Amendamentul 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 5

Proiectul de raport Amendamentul

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un 
mecanism suplimentar pentru a-şi exercita 
drepturile, şi anume, posibilitatea de a 
depune o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu 
o acţiune sau inacţiune a unei instituţii UE 
sau a unui stat membru privind punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare şi care, în 
acelaşi timp, se înscrie în domeniul de 
aplicare al Convenţiei. Subliniază, în 
schimb, faptul că acest lucru nu modifică 
sistemul actual privind competenţa 
judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate căile 
de atac judiciare naţionale să se fi epuizat 
va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri;

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un 
mecanism suplimentar pentru a-şi exercita 
drepturile, şi anume, posibilitatea de a 
depune o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu 
o acţiune sau inacţiune a unei instituţii UE 
sau a unui stat membru privind punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare şi care, în 
acelaşi timp, se înscrie în domeniul de 
aplicare al Convenţiei; subliniază, în 
schimb, faptul că acest lucru nu modifică 
sistemul actual privind competenţa 
judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate căile 
de atac judiciare naţionale să se fi epuizat 
va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri; subliniază, în acest 
context, necesitatea asigurării faptului că 
instanţele statelor membre deferă CEJ 
cauzele în care este vorba despre anumite 
aspecte controversate legate de drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proiect de raport
Punctul 5

Proiectul de raport Amendamentul

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un 
mecanism suplimentar pentru a-şi exercita 
drepturile, şi anume posibilitatea de a 

5. apreciază faptul că aderarea UE la 
Convenţie va oferi un mecanism 
suplimentar pentru exercitarea drepturilor
omului, şi anume posibilitatea de a depune 
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depune o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu 
o acţiune sau inacţiune a unei instituţii UE 
sau a unui stat membru privind punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare şi care, în 
acelaşi timp, se înscrie în domeniul de 
aplicare al Convenţiei. Subliniază, în 
schimb, faptul că acest lucru nu modifică 
sistemul actual privind competenţa 
judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate căile 
de atac judiciare naţionale să se fi epuizat 
va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri;

o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu 
o acţiune sau inacţiune a unei instituţii UE 
sau a unui stat membru privind punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare şi care, în 
acelaşi timp, se înscrie în domeniul de 
aplicare al Convenţiei; subliniază, în 
schimb, faptul că acest lucru nu modifică 
sistemul actual privind competenţa 
judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate căile 
de atac judiciare naţionale să se fi epuizat 
va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri; reaminteşte că plângerea, 
în anumite cazuri, poate avea legătură cu 
actele comise sau care produc efecte în 
afara teritoriului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 10
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 5a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

5a. solicită Comisiei să examineze, 
consultare cu CJUE şi Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, problema 
referitoare la epuizarea căilor de atac
interne pentru a garanta admisibilitatea 
cererilor; subliniază, în acest context, 
necesitatea de a examina chestiunea 
pronunţării unei hotărâri preliminare în 
dreptului Uniunii; solicită, în orice caz, ca 
soluţia găsită să garanteze dreptul 
cetăţenilor Uniunii de a formula căi de 
atac individuale, conform dispoziţiilor 
Convenţiei, şi ca cererile şi plângerile 
cetăţenilor să fie soluţionate într-un 
interval de timp rezonabil;

Or. fr
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Amendamentul 11
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 5b (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

5c. solicită părţilor implicate în 
negocierile de aderare a Uniunii la 
Convenţie ca modificările aduse 
Convenţiei şi sistemului său judiciar să se 
limiteze la aspectele imperative şi 
necesare, fără a aduce atingere eficienţei 
şi sferei controlului exercitat în temeiul 
Convenţiei;

Or. fr

Amendamentul 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 7 – teză introductivă

Proiectul de raport Amendamentul

7. menţionează că există o serie de aspecte 
juridice, tehnice şi instituţionale care sunt 
încă nerezolvate şi care vor trebui abordate 
în mandatul care urmează să fie adoptat în 
temeiul articolului 218 din TFUE, precum 
şi în cadrul negocierilor cu Consiliul 
Europei referitoare la aderarea la 
Convenţie. Cele mai sensibile aspecte 
includ:

7. menţionează că există o serie de aspecte 
juridice, tehnice şi instituţionale care sunt
încă nerezolvate şi care vor trebui abordate 
în mandatul care urmează să fie adoptat în 
temeiul articolului 218 din TFUE, precum 
şi în cadrul negocierilor cu Consiliul 
Europei referitoare la aderarea la 
Convenţie; invită Comisia şi Consiliul să 
se asigure că:

Or. en
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Amendamentul 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 1

Proiectul de raport Amendamentul

– faptul că domeniul ar trebui definit 
precis în mandat; UE ar trebui, de
asemenea, să adere la toate protocoalele 
adiţionale la Convenţie care completează 
drepturile consacrate în Convenţie şi care 
au fost deja ratificate de toate statele 
membre ale UE, făcând astfel parte din 
corpusul UE privind drepturile omului. 
Mai mult, ar trebui avută în vedere
aderarea la Carta socială europeană 
revizuită;

– domeniul este definit precis în mandat; 
UE aderă la toate protocoale adiţionale la 
Convenţie care completează drepturile 
consacrate în Convenţie sau Carta 
drepturilor fundamentale, făcând astfel 
parte din corpusul UE privind drepturile 
omului; de asemenea, în această privinţă, 
invită statele membre să accelereze 
semnarea şi ratificarea Convenţiei şi a 
protocoalelor – precum şi să reexamineze 
declaraţiile şi rezervele cu privire la 
acestea; mai mult, ar trebui prevăzută 
aderarea la Carta socială europeană 
revizuită;

Or. en

Amendamentul 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 1

Proiectul de raport Amendamentul

– faptul că domeniul ar trebui definit precis 
în mandat;UE ar trebui, de asemenea, să 
adere la toate protocoalele adiţionale la 
Convenţie care completează drepturile 
consacrate în Convenţie şi care au fost 
deja ratificate de toate statele membre ale 
UE, făcând astfel parte din corpusul UE 
privind drepturile omului. Mai mult, ar 
trebui avută în vedere aderarea la Carta 
socială europeană revizuită;

- faptul că domeniul ar trebui definit precis 
în mandat;UE ar trebui, de asemenea, să 
adere la toate protocoalele adiţionale la 
Convenţie care sunt deja consacrate de 
dreptul UE, inclusiv Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, şi sunt 
astfel aplicabile în cadrul UE; prin 
urmare, trebuie avută în vedere aderarea la 
Carta socială europeană revizuită şi la alte 
tratate relevante ale Consiliului Europei 
privind drepturile omului;

Or. en
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Amendamentul 15
Debora Serracchiani

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 1

Proiectul de raport Amendamentul

- faptul că domeniul de aplicare ar trebui 
definit precis în mandat; UE ar trebui, de 
asemenea, să adere la toate protocoalele 
adiţionale la Convenţie care completează 
drepturile consacrate în Convenţie şi care 
au fost deja ratificate de toate statele 
membre ale UE, făcând astfel parte din 
corpusul UE privind drepturile omului. 
Mai mult, ar trebui avută în vedere 
aderarea la Carta socială europeană 
revizuită;

- faptul că domeniul de aplicare ar trebui 
definit precis în mandat; UE ar trebui, de 
asemenea, să adere la toate protocoalele 
adiţionale la Convenţie care completează 
drepturile consacrate în Convenţie, făcând 
astfel parte din corpusul UE privind 
drepturile omului. Mai mult, ar trebui avută 
în vedere aderarea la Carta socială 
europeană revizuită;

Or. it

Amendamentul 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 2

Proiectul de raport Amendamentul

– necesitatea ca reprezentarea şi 
participarea UE în organismele 
Consiliului Europei să fie clarificate; cu 
toate că odată cu aderarea la Convenţie UE 
nu va deveni membră a Consiliului 
Europei, ea ar trebui să fie reprezentată în 
toate acele organisme în care, ca urmare a 
aderării, sunt discutate aspecte privind UE, 
în timp ce Parlamentul European ar trebui 
reprezentat în procedura de alegere a 
unui judecător la CEDO;

– UE este reprezentată corespunzător şi 
participă în organismele Consiliului 
Europei; cu toate că odată cu aderarea la 
Convenţie UE nu va deveni membră a 
Consiliului Europei, ea este reprezentată în 
aceeaşi măsură ca şi celelalte părţi în 
toate acele organisme în care, ca urmare a 
aderării, sunt discutate aspecte privind UE,
precum Consiliul de Miniştri, cel puţin în 
procesul de supraveghere a executării 
hotărârilor şi Comitetul european pentru 
prevenirea torturii şi a tratamentului sau 
pedepselor inumane sau degradante 
(CPT), Comisia europeană pentru 
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eficienţa justiţiei (CEPEJ), Comisia 
europeană împotriva rasismului şi a 
intoleranţei (ECRI) şi Comitetul director 
pentru drepturile omului (CDDO), în timp 
ce Parlamentului European i se solicită 
aprobarea cu privire la desemnarea celor 
trei candidaţi UE pentru funcţia de 
judecător la CEDO şi este reprezentat în 
Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei, în special cu ocazia alegerii 
judecătorului UE la CEDO; de asemenea, 
judecătorul permanent, cu normă 
întreagă al Uniunii Europene participă în 
mod egal la lucrările CEDO, fiind 
necesară instituirea unui mecanism 
corespunzător, în conformitate cu 
principiul interpretării autonome a 
dreptului UE;

Or. en

Amendamentul 17
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 2

Proiectul de raport Amendamentul

- necesitatea ca reprezentarea şi 
participarea UE în organismele Consiliului 
Europei să fie clarificate; cu toate că odată 
cu aderarea la Convenţie UE nu va deveni 
membră a Consiliului Europei, ea ar trebui 
să fie reprezentată în toate acele organisme 
în care, ca urmare a aderării, sunt 
discutate aspecte privind UE, în timp ce 
Parlamentul European ar trebui reprezentat 
în procedura de alegere a unui judecător la 
CEDO;

- necesitatea ca reprezentarea şi 
participarea UE în organismele Consiliului 
Europei să fie clarificate; cu toate că odată 
cu aderarea la Convenţie UE nu va deveni 
membră a Consiliului Europei, ea ar trebui 
să fie reprezentată în toate acele organisme 
de control al respectării şi promovării 
drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale şi care au în vedere 
drepturile fundamentale ale Cartei şi 
obiectivele şi principiile Uniunii (drepturi 
sociale, interdicţia torturii, lupta 
împotriva rasismului etc.), în timp ce 
Parlamentul European ar trebui să 
participe la procedura de alegere a unui 
judecător la CEDO;
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Or. fr

Amendamentul 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 3

Proiectul de raport Amendamentul

– necesitatea perfecţionării relaţiilor
dintre CEJ şi CEDO, acordând celor două 
instanţe flexibilitatea necesară pentru a 
stabili modalităţile optime de cooperare în 
vederea realizării unui dialog periodic mai 
pronunţat. În plus, acest lucru ar putea 
contribui la dezvoltarea sistemului de 
jurisprudenţă amintit mai sus;

– relaţiile dintre CEJ şi CEDO sunt
perfecţionate, acordând celor două instanţe 
flexibilitatea necesară pentru a stabili 
modalităţile optime de cooperare în 
vederea realizării unui dialog periodic mai 
pronunţat; în plus, acest lucru ar putea 
contribui la dezvoltarea sistemului de 
jurisprudenţă amintit mai sus;

Or. en

Amendamentul 19
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 4

Proiectul de raport Amendamentul

- necesitatea abordării problemelor cu care 
se confruntă CEDO; aderarea UE la 
Convenţie, în loc să îi diminueze
eficacitatea, ar trebui să conducă la un 
sistem îmbunătăţit de aplicare a 
principiului subsidiarităţii şi, astfel, la 
reducerea numărului de cereri repetitive 
adresate CEDO; acest lucru ar trebui, la 
rândul său, să degreveze CEDO. Este 
esenţial să se realizeze un echilibru 
perfect între acordarea accesului la calea 
de atac suplimentară şi necesitatea evitării 
suprasolicitării CEDO. Prin urmare, 
salută faptul că aderarea UE va coincide 
cu reforma CEDO;

- necesitatea abordării problemelor cu care 
se confruntă CEDO; aderarea UE la 
Convenţie trebuie să conducă în mod
obligatoriu la îmbunătăţirea sistemului
CEDO; solicită Uniunii ca în cadrul 
aderării la CEDO să ia parte integrantă la 
reforma Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în vederea îmbunătăţirii 
funcţionării acesteia şi a reducerii 
perioadei de soluţionare a cererilor şi 
plângerilor înaintate; solicită Uniunii şi 
statelor membre să vegheze la respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale în momentul elaborării şi 
aplicării legislaţiilor respective şi la 
eficienţa căilor de recurs interne, conform 
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principiului subsidiarităţii stabilit de 
Convenţia de la Viena din 1969 privind 
dreptul tratatelor, pentru a evita sesizările 
inutile ale Curţii Europene a Drepturilor 
Omului;

Or. fr

Amendamentul 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 7 – liniuţa 4

Proiectul de raport Amendamentul

– necesitatea abordării problemelor cu 
care se confruntă CEDO; aderarea UE la 
Convenţie, în loc să îi diminueze 
eficacitatea, ar trebui să conducă la un 
sistem îmbunătăţit de aplicare a 
principiului subsidiarităţii şi, astfel, la
reducerea numărului de cereri repetitive 
adresate CEDO; acest lucru ar trebui, la 
rândul său, să degreveze CEDO. Este 
esenţial să se realizeze un echilibru 
perfect între acordarea accesului la calea 
de atac suplimentară şi necesitatea evitării 
suprasolicitării CEDO. Prin urmare, salută 
faptul că aderarea UE va coincide cu 
reforma CEDO;

– problemele cu care se confruntă CEDO 
sunt abordate şi soluţionate cu sprijinul 
UE; aderarea UE la Convenţie, în loc să îi 
diminueze eficacitatea, ar trebui să 
conducă la un sistem îmbunătăţit de 
executare deplină şi promptă a hotărârilor 
CEDO de către statele membre şi UE, 
garantând, în baza aplicării principiului 
subsidiarităţii, respectarea în mod 
corespunzător de către statele membre şi 
instituţiile UE a obligaţiilor privind 
drepturile omului asumate prin aderarea 
la Convenţie, precum şi soluţionarea 
problemelor structurale prin adoptarea
reforme, având astfel drept rezultat 
reducerea numărului de cereri repetitive 
adresate CEDO; acest lucru ar trebui, la 
rândul său, să degreveze CEDO, evitând, 
astfel, suprasolicitarea acesteia; prin 
urmare, salută faptul că aderarea UE va 
coincide cu reforma CEDO;

Or. en
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Amendamentul 21
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 7a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

7a. solicită Uniunii ca, în temeiul 
drepturilor sociale incluse în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene şi în Carta comunitară a 
drepturilor sociale fundamentale ale 
lucrătorilor, să adere la Carta socială din 
1961 şi la Cartea socială revizuită; solicită 
participarea Comisiei, în calitate de 
observator, în special la lucrările 
Comisarului pentru drepturile omului, ale 
Comitetului european al drepturilor 
sociale (CEDS) şi ale Comitetului 
guvernamental al Cartei sociale;

Or. fr

Amendamentul 22
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 7b (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

7b. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 1 al Convenţiei, toate persoanele 
care intră sub jurisdicţia Uniunii vor 
putea să se prevaleze de dispoziţiile 
Convenţiei împotriva acţiunilor Uniunii, 
inclusiv a celor din domeniul relaţiilor 
externe, şi să sesizeze eventual jurisdicţia 
Curţii Europene a Drepturilor Omului; 
subliniază, în plus, faptul că articolul 1 
din Convenţie garantează protecţia nu 
numai a cetăţenilor UE şi a celorlalte 
persoane de pe teritoriul Uniunii, ci şi a 
tuturor persoanelor care intră sub 
jurisdicţia Uniunii, chiar şi în afara 
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teritoriului acesteia;

Or. fr

Amendamentul 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Proiect de raport
Punctul 9

Proiectul de raport Amendamentul

9. subliniază că, din moment ce aderarea la 
Convenţie nu are implicaţii doar pentru 
instituţiile UE, ci şi pentru cetăţenii 
Uniunii, Parlamentul European ar trebui să 
fie consultat şi implicat pe parcursul 
procesului de negociere şi informat de 
îndată şi pe deplin pe durata tuturor 
etapelor negocierilor, în conformitate cu 
prevederile articolului 218 alineatul (10) 
din TUE;

9. subliniază că, din moment ce aderarea la 
Convenţie nu are implicaţii doar pentru 
instituţiile UE, ci şi pentru cetăţenii 
Uniunii, Parlamentul European ar trebui să 
fie consultat şi implicat pe parcursul 
procesului de negociere, precum şi asociat 
şi informat de îndată şi pe deplin pe durata 
tuturor etapelor negocierilor, în 
conformitate cu prevederile articolului 218 
alineatul (10) din TUE;

Or. en

Amendamentul 24
Debora Serracchiani

Proiect de raport
Punctul 9

Proiectul de raport Amendamentul

9. subliniază că, din moment ce aderarea la 
Convenţie nu are implicaţii doar pentru 
instituţiile UE, ci şi pentru cetăţenii 
Uniunii, Parlamentul European ar trebui să 
fie consultat şi implicat pe parcursul 
procesului de negociere şi informat de 
îndată şi pe deplin pe durata tuturor 
etapelor negocierilor, în conformitate cu 
prevederile articolului 218 alineatul (10) 
din TUE;

9. subliniază că, din moment ce aderarea la 
Convenţie nu are implicaţii doar pentru 
instituţiile UE, ci şi pentru cetăţenii 
Uniunii, Parlamentul European trebuie să 
fie consultat şi implicat pe parcursul 
procesului de negociere şi informat de 
îndată şi pe deplin pe durata tuturor 
etapelor negocierilor, în conformitate cu 
prevederile articolului 218 alineatul (10) 
din TUE;
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Or. it

Amendamentul 25
Debora Serracchiani

Proiect de raport
Punctul 9a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

9a. subliniază importanţa instituirii unui 
organism informal în vederea coordonării 
procesului de comunicare reciprocă a 
informaţiilor între Parlamentul European 
şi Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei;

Or. en

Amendamentul 26
Debora Serracchiani

Proiect de raport
Punctul 10

Proiectul de raport Amendamentul

10. sugerează că, pentru a disemina 
valoarea adăugată a aderării în rândul 
cetăţenilor, Consiliul Europei şi UE ar 
trebui să aibă în vedere elaborarea unor 
orientări care să conţină explicaţii clare 
referitoare la implicaţiile şi efectele pe care 
le presupune aderarea;

10. sugerează că, pentru a disemina 
valoarea adăugată a aderării în rândul 
cetăţenilor, Consiliul Europei şi UE ar 
trebui să aibă în vedere elaborarea unor 
orientări şi programe orientative de 
informare a cetăţenilor, care să conţină 
explicaţii clare referitoare la implicaţiile şi 
efectele pe care le presupune aderarea;

Or. it

Amendamentul 27
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de raport Amendamentul

10a. se aşteaptă ca statele membre şi 
Comisia să desfăşoare, în acest scop, o 
campanie de informare a cetăţenilor 
Uniunii pentru ca aceştia să poată să-şi 
exercite în deplină cunoştinţă de cauză 
noile drepturi de recurs în materie de 
drepturi ale omului;

Or. fr

Amendamentul 28
Marie-Christine Vergiat

Proiect de raport
Punctul 11

Proiectul de raport Amendamentul

11. salută angajamentul arătat de actuala 
Preşedinţie spaniolă în tratarea aderării 
drept o „chestiune de urgenţă”, precum şi 
atitudinea pozitivă şi cooperantă a 
Consiliului Europei în acest sens. în 
concluzie, invită Preşedinţia belgiană şi cea 
maghiară să depună toate eforturile pentru 
finalizarea aderării cu cea mai apropiată şi 
convenabilă ocazie;

11. salută angajamentul arătat de actuala 
Preşedinţie spaniolă în tratarea aderării 
drept o „chestiune de urgenţă”, precum şi 
atitudinea pozitivă şi cooperantă a 
Consiliului Europei în acest sens; în 
concluzie, invită Preşedinţia belgiană şi cea 
maghiară să depună toate eforturile pentru 
finalizarea aderării cu cea mai apropiată şi 
convenabilă ocazie şi într-un mod cât mai 
simplu şi accesibil pentru ca resortisanţii 
Uniunii să poată beneficia cât mai curând 
posibil de aderarea Uniunii la Convenţie;

Or. fr

Amendamentul 29
Wim van de Camp

Proiect de raport
Punctul 11a (nou)
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Proiectul de raport Amendamentul

11a. constată că, în urma aderării UE la 
Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, este posibil ca atât Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 
cât şi Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene (CJUE) să aibă jurisdicţie în 
anumite cazuri şi subliniază faptul că 
posibilitatea de a deferi o astfel de cauză 
spre soluţionare în faţa a două instanţe ar 
trebui exclusă;

Or. en


