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Amendamentul 1
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. având în vedere Partea a doua din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, intitulată „Nediscriminarea și 
cetățenia Uniunii” și Titlul V din Carta 
drepturilor fundamentale,

Or. en

Amendamentul 2
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. având în vedere dreptul de a adresa 
petiții consacrat în articolul 227 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și având în vedere articolele 
215 și 218 din Regulamentul său de 
procedură,

Or. en

Amendamentul 3
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ac. având în vedere articolul 53 din 
Regulamentul său de procedură,



PE551.898v01-00 4/53 AM\1053418RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 4
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ad. având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare privind deliberările Comisiei 
pentru petiții,

Or. en

Amendamentul 5
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ae. având în vedere Raportul Comisiei 
din 8 mai 2013 intitulat „Raport privind 
cetățenia UE în 2013- Cetățeni ai UE: 
drepturile dumneavoastră, viitorul 
dumneavoastră” COM(2013)0269,

Or. en

Amendamentul 6
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Af. având în vedere avizul Curții de 
Justiție privind proiectul de acord 
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referitor la aderarea Uniunii Europene la 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
pronunțat la 18 decembrie 2014, și 
problemele pe care le identifică privind 
compatibilitatea acesteia cu dreptul UE,

Or. en

Amendamentul 7
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul -Ag (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ag. având în vedere numeroasele petiții 
în domeniul drepturilor fundamentale 
primite din partea cetățenilor și 
rezidenților din UE,

Or. en

Amendamentul 8
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi;

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât intrarea sa în vigoare în același 
timp cu Tratatul de la Lisabona a generat 
mari așteptări în rândul cetățenilor UE 
privind faptul că o nouă perioadă de 
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drepturi consolidate a început în Europa; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi și principii și să 
promoveze aplicarea acestora în
conformitate cu competențele lor 
respective; întrucât Comisia consideră 
articolul 51 drept o limitare a 
responsabilității sale de gardian al 
tratatelor; 

Or. en

Amendamentul 9
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi;

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și instituțiile, organismele 
și agențiile UE trebuie să respecte aceste 
drepturi; întrucât aderarea Uniunii 
Europene la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului va consolida 
angajamentul acesteia în favoarea 
protecției drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 10
Notis Marias
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi;

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național și în 
conformitate cu constituțiile lor 
respective; întrucât articolul 51 din Cartă 
prevede că statele membre și Comisia 
trebuie să respecte aceste drepturi;

Or. en

Amendamentul 11
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi;

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației Uniunii
de către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi; întrucât, printre 
drepturile cetățenești, articolul 41 din 
Cartă și articolul 227 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene 
garantează dreptul de a adresa petiții,în 
calitate de instrument de apărare a 
drepturilor fundamentale proprii;
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Or. it

Amendamentul 12
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi;

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei 
Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona 
a consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; 
întrucât articolul 51 din Cartă prevede că 
statele membre și Comisia trebuie să 
respecte aceste drepturi; întrucât există 
inegalități inacceptabile între statele 
membre în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 13
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
consolidat caracterul executoriu al 
drepturilor fundamentale în cadrul 
punerii în aplicare a dreptului Uniunii la 
nivel național de către statele membre; 

Or. en
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Amendamentul 14
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât dreptul de a adresa petiții a 
stabilit o legătură strânsă între cetățenii 
UE și Parlament; întrucât inițiativa 
cetățenească europeană a introdus o nouă 
legătură directă între cetățenii europeni și 
instituțiile UE și poate favoriza 
dezvoltarea drepturilor fundamentale și 
cetățenești;

Or. en

Amendamentul 15
Edouard Martin

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene joacă un rol major în ceea ce 
privește protecția drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană, în 
special prin intermediul principiilor 
generale de drept;

întrucât jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (denumită în 
continuare CJUE) și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului au 
tendința de a fi în concordanță;

întrucât, în urma avizului emis de CJUE 
la 18 decembrie 2014 (Avizul 2/13), 
trebuie regândită adeziunea Uniunii 
Europene la Convenția europeană a 
drepturilor omului;

Or. fr
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Amendamentul 16
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât este recunoscut faptul că 
autoritățile naționale (autoritățile 
judiciare, de aplicare a legii și 
administrațiile) joacă un rol esențial în 
transpunerea concretă a drepturilor și 
libertăților consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 17
Edouard Martin

Proiect de aviz
Considerentul A b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât Comisia Europeană ar trebui 
să fie în continuare atentă la 
netranspunerea sau la transpunerea 
defectuoasă a normelor UE de către 
statele membre;

întrucât cetățenii europeni sunt 
insuficient informați cu privire la 
drepturile fundamentale de care 
beneficiază;

Or. fr

Amendamentul 18
Soledad Cabezón Ruiz
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Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât este important ca instituțiile 
specializate, precum instituțiile naționale 
de apărare a drepturilor omului și 
organismele de promovare a egalității să 
fie eficiente pentru a ajuta cetățenii să 
impună o mai bună respectare a 
drepturilor lor fundamentale, în măsura 
în care statele membre aplică legislația
UE;

Or. en

Amendamentul 19
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât această 
situație a adus atingere dispozițiilor 
articolului 35 din Cartă; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 20
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

B. întrucât un număr semnificativ de 
petiții primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, protecția 
consumatorilor și a mediului, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor, accesul la educație și 
drepturile lingvistice; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
reprezintă, în general, primii indicatori 
privind situația drepturilor fundamentale 
în statele membre și au rolul unui 
instrument ce garantează cetățenilor 
drepturile lor;

Or. en

Amendamentul 21
Edouard Martin

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
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probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, însă și la dreptul 
muncii, ca o consecință directă a crizei 
economice; întrucât petițiile au rolul unui 
instrument ce garantează cetățenilor 
drepturile lor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 22
Notis Marias

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice legate de 
politicile europene; întrucât petițiile au 
rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 23
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la 
servicii de îngrijire a sănătății, ca o 
consecință directă a crizei economice;
întrucât petițiile au rolul unui instrument 
ce garantează cetățenilor drepturile lor 
fundamentale;

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 
circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot și participare 
democratică, transparența în luarea 
deciziilor, dizabilitățile și drepturile 
copiilor; întrucât unele dintre aceste petiții 
ridică întrebări legate de problemele de 
sănătate și de grave deficiențe privind
accesul universal la asistență medicală și la 
servicii publice de îngrijire a sănătății, ca o 
consecință directă a reducerilor bugetare 
în cheltuielile publice și a măsurilor de 
austeritate, întrucât petițiile trebuie să 
aibă rolul unui instrument ce contribuie la 
garantarea drepturilor fundamentale ale
cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 24
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme cum ar fi cetățenia, cele patru 
libertăți, ocuparea forței de muncă, 

B. întrucât aproape o treime din petițiile 
primite de Parlament au legătură cu 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prevăzute în Cartă, atingând 
probleme legate de cetățenie, de cele patru 
libertăți, de ocuparea forței de muncă, de 



AM\1053418RO.doc 15/53 PE551.898v01-00

RO

circumstanțele economice, sistemele de 
justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și 
drepturile copiilor; întrucât unele dintre 
aceste petiții ridică întrebări legate de 
problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât petițiile 
au rolul unui instrument ce garantează 
cetățenilor drepturile lor fundamentale;

circumstanțele economice, de sistemele de 
justiție, de drepturile de vot, de dizabilități
și de drepturile copiilor; întrucât unele 
dintre aceste petiții ridică întrebări legate 
de problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii 
de îngrijire a sănătății, ca o consecință 
directă a crizei economice; întrucât 
numeroase petiții evidențiază existența 
unei legături între protecția insuficientă a 
mediului și încălcarea rezultată din 
aceasta a dreptului fundamental la 
sănătate;

Or. it

Amendamentul 25
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât această situație a adus 
atingere dispozițiilor articolului 35 din 
Cartă; întrucât agravarea sărăciei 
energetice cu care se confruntă părți 
considerabile din populație în unele state 
membre a avut, de asemenea, un impact 
semnificativ asupra stării generale de 
sănătate a populației, în special a copiilor;

Or. en

Amendamentul 26
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile C. întrucât, din 2008 și până astăzi, criza 
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generale luate ca urmare a acesteia au 
avut, de asemenea, un impact asupra 
accesului universal la educație de calitate, 
a dreptului la muncă echitabilă și decentă 
și a dreptului la proprietate;

economică și măsurile de austeritate 
impuse de troică au dus la creșterea cu 10 
milioane a numărului cetățenilor supuși 
riscului de sărăcie și excluziune socială, 
al căror număr în Europa este în prezent 
de 122,6 milioane, și întrucât aceiași 
factori au avut un impact dramatic asupra 
accesului universal la educație, a ocupării 
forței de muncă și a accesului la serviciile 
sociale;

Or. it

Amendamentul 27
Notis Marias

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă și a dreptului 
la proprietate;

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un clar impact negativ 
asupra accesului universal la educație de 
calitate, a dreptului la muncă echitabilă și 
decentă și a dreptului la proprietate;

Or. en

Amendamentul 28
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au 
avut, de asemenea, un impact asupra 
accesului universal la educație de calitate, a 
dreptului la muncă echitabilă și decentă și 

C. întrucât măsurile bazate pe reducerea 
serviciilor publice, eliminarea drepturilor 
lucrătorilor, privatizări și limitarea 
cheltuielilor publice, care se presupune că 
au fost adoptate pentru a face față crizei 
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a dreptului la proprietate; economice, au avut, de asemenea, un 
impact asupra accesului universal la 
educație publică de calitate, a dreptului la 
muncă echitabilă și în condiții decente și a 
dreptului de acces la locuințe;

Or. es

Amendamentul 29
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă și a dreptului 
la proprietate;

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact negativ asupra 
accesului universal la educație de calitate, 
în conformitate cu articolul 14 din Cartă, 
asupra dreptului la muncă echitabilă și 
decentă recunoscut la articolul 17, asupra 
dreptului la sănătate recunoscut la 
articolul 35 și a dreptului la proprietate
recunoscut la articolul 31;

Or. en

Amendamentul 30
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă și a dreptului 
la proprietate;

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă, a dreptului 
la proprietate și a dreptului la prestațiile 
de securitate și de asistență socială;



PE551.898v01-00 18/53 AM\1053418RO.doc

RO

Or. it

Amendamentul 31
Sofia Sakorafa

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă și a dreptului 
la proprietate;

C. întrucât criza economică și măsurile 
generale luate ca urmare a acesteia au avut, 
de asemenea, un impact asupra accesului 
universal la educație de calitate, a dreptului 
la muncă echitabilă și decentă, a dreptului 
la asistență medicală și securitate socială
și a dreptului la proprietate;

Or. en

Amendamentul 32
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât dreptul de a vota și de a 
candida la alegerile municipale și pentru 
Parlamentul European este recunoscut la 
articolele 39 și 40 din Cartă în statele de 
reședință; întrucât exercitarea dreptului 
la mobilitate nu ar trebui să împiedice 
aplicarea acestui drept;

Or. en

Amendamentul 33
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz
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Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare indiferent de 
motivele acesteia,

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare indiferent de 
motivele acesteia cum ar fi genul, rasa, 
culoarea, originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de altă 
natură, apartenența la o minoritate 
națională, bunurile, nașterea, handicapul, 
vârsta sau orientarea sexuală;

Or. en

Amendamentul 34
Svetoslav Hristov Malinov

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare indiferent de 
motivele acesteia,

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare indiferent de 
motivele acesteia, whereas, under Article 
19(1) TFEU, the EU can adopt legislation 
to combat specific types of discrimination;

Or. bg

Amendamentul 35
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare indiferent de
motivele acesteia,

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște 
dreptul la nediscriminare, oricare ar fi 
motivele acesteia,
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Or. it

Amendamentul 36
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât dreptul de a vota și de a 
candida la alegerile municipale și pentru 
Parlamentul European în statul de 
reședință este recunoscut la articolele 39 
și 40 din Cartă; întrucât exercitarea 
dreptului la mobilitate împiedică mulți 
cetățeni, în mod legal sau în practică, să 
participe la alte alegeri din țara lor de 
origine sau de rezidență;

Or. en

Amendamentul 37
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât femeile reprezintă un 
procentaj de doar 37% dintre deputații 
aleși în Parlamentul European, un număr 
de doar 7 dintre cei 28 de judecători ai 
Curții de Justiție și de doar 9 dintre cei 28 
de comisari;

Or. it

Amendamentul 38
Milan Zver
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Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât promovarea principiilor 
democrației, ale statului de drept, ale 
universalității și indivizibilității 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, precum și respectarea 
demnității umane pe scena internațională 
nu pot fi sincere decât dacă aceste 
principii sunt pe deplin respectate și puse 
în aplicare în interiorul statelor membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 39
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât Carta consacră dreptul la 
bună administrare în cadrul Uniunii; 
întrucât aceasta prevede, de asemenea, 
dreptul de acces la documentele celor trei 
principale instituții ale UE; întrucât 
Ombudsmanul UE garantează 
respectarea acestor drepturi;

Or. en

Amendamentul 40
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât nivelul de sărăcie a 
persoanelor cu handicap este cu 70% mai 
ridicat decât media, în parte din cauza 
accesului lor limitat la locurile de muncă,

Or. it

Amendamentul 41
Milan Zver

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât încrederea în sistemul 
judiciar în unele state membre ale UE este 
extrem de redusă, de exemplu, potrivit 
Eurobarometrului 2013, nivelul încrederii 
în sistemul judiciar în Slovenia a fost de 
24 %, acesta fiind cel mai scăzut din UE, 
iar un studiu efectuat de un fost judecător 
constituțional indică o problemă 
sistematică: în cel puțin 442 de cauze din 
Slovenia, cel puțin 1 200 de judecători au 
încălcat drepturile fundamentale (2004-
2013);

Or. en

Amendamentul 42
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Considerentul Dc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dc. întrucât articolele 37 și 38 din Cartă 
recunosc dreptul la un nivel ridicat de 
protecție a mediului, acesta fiind strâns 
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legat de implementarea politicilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 43
Milan Zver

Proiect de aviz
Considerentul Dc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dc. întrucât sistemele judiciare sunt 
utilizate în scopuri politice în UE, cum ar 
fi cazul Janez Janša, fostul prim-ministru 
al Sloveniei și președintele Consiliului 
European în 2008, care a fost acuzat de 
săvârșirea unei infracțiuni „într-un 
moment necunoscut, într-un loc 
necunoscut, printr-o metodă de 
comunicare necunoscută”, ceea ce este 
prea vag pentru a lăsa inculpatului cea 
mai mică posibilitate de a se apăra;

Or. en

Amendamentul 44
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților etnice, religioase și 
naționale, invocând faptul că demnitatea 
umană este inviolabilă; solicită statelor 
membre să implementeze în mod 
corespunzător directivele actuale privind 
egalitatea de tratament; subliniază faptul 
că ar trebui să se răspundă în mod 
adecvat nevoilor specifice ale celor mai 
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Consiliu; vulnerabili cetățeni, cum ar fi cei care 
aparțin unei minorități;

Or. en

Amendamentul 45
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

1. deplânge cazurile de discriminare, 
invocând faptul că demnitatea umană este 
inviolabilă;

Or. it

Amendamentul 46
Notis Marias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva cetățenilor Uniunii, invocând 
faptul că demnitatea umană este 
inviolabilă; solicită ca directiva privind 
combaterea discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu; solicită ca directiva privind 
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combaterea discriminării să facă referire 
la drepturile, libertățile și 
responsabilitățile persoanelor, astfel cum 
sunt definite și protejate de tradițiile 
constituționale comune statelor membre;

Or. en

Amendamentul 47
Branislav Škripek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă;

Or. en

Amendamentul 48
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
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tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu; solicită Consiliului și Comisiei 
să acționeze în mod responsabil și eficient 
pentru a asigura respectarea valorilor 
Uniunii de către statele membre care nu-
și îndeplinesc pe deplin obligațiile ce le 
revin în baza tratatului în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 49
Sofia Sakorafa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

1. deplânge cazurile de discriminare 
împotriva minorităților, invocând faptul că 
demnitatea umană este inviolabilă; solicită 
ca directiva privind combaterea 
discriminării, care urmărește să 
implementeze principiul egalității de 
tratament între persoane, indiferent de 
naționalitate, religie sau convingeri, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, să 
fie deblocată în Consiliu;

Or. en

Amendamentul 50
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că în diferite state 
membre se promovează legi care, având în 
vedere că limitează libertățile de întrunire, 
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de asociere, de exprimare sau dreptul de 
acțiune și negociere colectivă, fac 
imposibilă sau dificilă aplicarea efectivă a 
dispozițiilor stabilite de Carta drepturilor 
fundamentale; 

Or. es

Amendamentul 51
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre și instituțiile UE 
să se angajeze pe deplin în favoarea 
protecției drepturilor copilului în cadrul 
litigiilor familiale transfrontaliere; 
subliniază necesitatea de a promova 
drepturile copilului în cadrul politicilor 
UE pentru a garanta că se ia întotdeauna 
în considerare interesul superior al 
copilului;

Or. en

Amendamentul 52
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită deblocarea în cadrul 
Consiliului a Directivei privind concediul 
de maternitate, reglementare care va 
permite o egalitate reală și concretă între 
bărbați și femei și o armonizare la nivel 
european;

Or. fr
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Amendamentul 53
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă și condamnă actele legislative 
cu caracter anti-LGTBI adoptate în 
anumite state membre care, pe lângă 
faptul că aduc atingere dreptului 
cetățenilor de a se căsători și de a fonda o 
familie, limitează dreptul la 
nediscriminare pe motive de orientare 
sexuală și la libertatea de exprimare a 
lesbienelor, homosexualilor, 
transsexualilor și bisexualilor; 

Or. es

Amendamentul 54
Sofia Sakorafa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a realiza 
posibile modificări în tratate în scopul de 
a consolida și mai mult protecția 
drepturilor fundamentale în tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 55
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să se asigure de 
urgență că statele membre transpun și 
aplică corect Directiva 2004/38/CE 
privind libera circulație a cetățenilor, 
având în vedere recurența frecventă a 
petițiilor pe tema problemelor întâmpinate 
în domeniu, inclusiv de către soții și copiii 
cetățenilor în cauză; ia act de creșterea 
numărului de petiții din mai multe state 
membre privind litigiile legate de 
încredințarea copiilor într-un context 
transfrontalier în cadrul Regulamentului 
Bruxelles IIa și, de asemenea, în special 
împotriva autorităților din unele state 
membre privind retragerea încredințării 
copilului de la părinți care și-au exercitat 
dreptul la libera circulație în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 56
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. pentru ca 2016 să fie anul combaterii 
violenței împotriva femeilor, solicită 
ratificarea de către toate statele membre a 
Convenției de la Istanbul (Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice);

Or. fr

Amendamentul 57
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor; reamintește că așteptările 
cetățenilor depășesc interpretarea strictă a 
Cartei, iar obiectivul ar trebui să fie de a 
face ca aceste drepturi să devină cât mai 
reale;

Or. en

Amendamentul 58
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de 
către statele membre, ci se extinde și la 
aplicarea corectă și integrală a legilor, în 
special cu scopul de a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei este de a 
respecta principiul subsidiarității și de a 
asigura promovarea caracterului 
democratic al organelor și al deciziilor 
sale, pentru a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 59
Notis Marias

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor definite în special de Cartă 
și de tradițiile constituționale comune 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 60
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor; regretă faptul că Comisia 
Europeană invocă lipsa de competențe în 
numeroase răspunsuri la petiții care 
denunță posibile încălcări ale drepturilor 
fundamentale;

Or. es

Amendamentul 61
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor regretă limitarea efectivă a 
domeniului de aplicare al Cartei, din 
cauza unei interpretări excesiv de 
restrictive a articolului 51, dat fiind că 
această clauză împiedică aplicarea 
dreptului UE; consideră că ar fi necesară 
revizuirea acestei abordări pentru a 
satisface așteptările cetățenilor UE 
privind drepturile lor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 62
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la 
capacitatea sa de a supraveghea aplicarea 
corectă și deplină a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 63
Sofia Sakorafa
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate 
de gardian al tratatelor nu se limitează la 
asigurarea transpunerii legislației de către 
statele membre, ci se extinde și la aplicarea 
corectă și integrală a legilor, în special cu 
scopul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor; în acest cadru, solicită 
instituirea unui mecanism de 
monitorizare, de evaluare sistematică și de 
emitere de recomandări cu scopul de a 
încuraja respectarea valorilor 
fundamentale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 64
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că garanția respectării 
drepturilor fundamentale include, de 
asemenea, cetățenii din țările terțe aflați 
pe teritoriul UE, iar returnările 
expeditive, detenția nelimitată în centrele 
de detenție pentru străini sau refuzul de a 
acorda asigurarea medicală de bază, 
încalcă dispozițiile stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. es

Amendamentul 65
Soledad Cabezón Ruiz
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază existența unui vid juridic în 
ceea ce privește accesul cetățenilor la 
justiție atunci când statele membre nu au 
transpus sau au transpus tardiv legislația 
UE care îi privește pe aceștia în mod 
direct;

Or. en

Amendamentul 66
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă modul restrictiv în care 
Comisia interpretează competențele UE în 
materie de drepturi fundamentale, pe baza 
unei interpretări restrictive a articolului 
51 din Cartă; reamintește faptul că, în 
conformitate cu articolul 2 din TUE, 
Uniunea se întemeiază pe valorile 
respectării demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
precum și pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparțin minorităților; consideră că 
Comisia ar trebuie să trateze problemele 
sistemice din domeniul drepturilor 
fundamentale în statele membre în special 
prin intermediul unui nou cadru pentru 
combaterea riscurilor sistemice la adresa 
statului de drept;

Or. en
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Amendamentul 67
Sofia Sakorafa

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a coordona 
acțiunile la toate nivelurile pentru a 
proteja și promova drepturile 
fundamentale, asociind instituțiile UE, 
statele membre, autoritățile regionale și 
locale, ONG-urile și societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 68
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește Comisiei obligația sa 
instituțională de a examina plângerile 
cetățenilor privind eventuale încălcări ale 
drepturilor fundamentale, nu numai de 
către UE și statele membre în cadrul 
aplicării dreptului UE, ci și în cazurile de 
nerespectare sistematică a drepturilor 
fundamentale în interiorul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 69
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE;

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE; subliniază opinia potrivit căreia este 
esențial ca fiecare gospodărie să aibă 
acces la energie la prețuri accesibile 
pentru a asigura sănătatea populației și 
consideră că este necesar să se pună în 
aplicare măsuri specifice pentru a 
remedia agravarea sărăciei energetice 
într-o serie de state membre;

Or. en

Amendamentul 70
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE;

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
la serviciile de îngrijire a sănătății și la 
serviciile sociale pentru toți cetățenii UE 
și mai ales pentru cei 122 de milioane de 
europeni supuși riscului de sărăcie și 
excluziune socială;

Or. it

Amendamentul 71
Notis Marias

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE;

3. invită statele membre, conform 
principiului subsidiarității, să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală de calitate 
și educație de înaltă calitate sunt restabilite 
pentru fiecare cetățean al UE;

Or. en

Amendamentul 72
Branislav Škripek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE;

3. invită statele membre, cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarității, să 
adopte toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că drepturile fundamentale ce 
vizează accesul universal la asistență 
medicală și educație sunt restabilite pentru 
fiecare cetățean al UE;

Or. en

Amendamentul 73
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
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UE; UE; invită, de asemenea, statele membre 
să recunoască protecția mediului ca 
element esențial pentru garantarea 
dreptului fundamental la sănătate;

Or. it

Amendamentul 74
Enrico Gasbarra

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE;

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează accesul 
universal la asistență medicală și educație 
sunt restabilite pentru fiecare cetățean al 
UE, precum și să garanteze înlăturarea 
barierelor tangibile și intangibile care 
afectează persoanele cu handicap;

Or. it

Amendamentul 75
Sofia Sakorafa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile fundamentale ce vizează 
accesul universal la asistență medicală și 
educație sunt restabilite pentru fiecare 
cetățean al UE;

3. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
efectivă în aplicare a dreptului de acces la 
justiție, precum și o administrare a 
justiției independentă, echitabilă, eficace,
imparțială, dreaptă și funcționând cu 
termene rezonabile; reamintește că statele 
membre ar trebui să se asigure că toate 
drepturile fundamentale sunt restabilite 
pentru fiecare cetățean al UE;
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Or. en

Amendamentul 76
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre și Comisiei să 
îndepărteze obstacolele actuale din cadrul 
pieței interne pentru a permite exercitarea 
deplină a dreptului la liberă circulație;

Or. en

Amendamentul 77
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

4. reamintește că portabilitatea 
indemnizațiilor de șomaj, a drepturilor la 
pensie și asistență medicală, precum și 
recunoașterea calificărilor profesionale 
sunt importante în asigurarea realizării 
depline a drepturilor fundamentale și a 
libertăților civile, inclusiv pe baza realizării 
mobilității lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 78
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății, precum și 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
a creditelor academice sunt importante în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor care a crescut în ultimii ani în 
urma crizei economice; remarcă însă că 
mulți cetățeni continuă să se confrunte cu 
probleme în afirmarea acestor drepturi; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
tendința în creștere a expulzărilor rapide 
ale cetățenilor UE din țările lor de 
reședință ca urmare a pierderii locului de 
muncă și consideră că acest lucru este în 
contradicție cu spiritul liberei circulații;

Or. en

Amendamentul 79
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile,
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile;

Or. es

Amendamentul 80
Eleonora Evi
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

4. reamintește că mobilitatea lucrătorilor 
se realizează și prin portabilitatea deplină 
a prestațiilor de securitate socială, a 
pensiilor și a îngrijirii sănătății, astfel încât 
să se asigure drepturile fundamentale și 
libertățile civile, 

Or. it

Amendamentul 81
Enrico Gasbarra

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății este importantă în 
asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor 
de securitate socială, a pensiilor și a 
îngrijirii sănătății, în special în cazul 
persoanelor cu handicap, este importantă 
în asigurarea realizării depline a drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile, 
inclusiv pe baza realizării mobilității 
lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 82
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să se asigure de 
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urgență că statele membre transpun și 
aplică corect Directiva 2004/38/CE 
privind libera circulație a cetățenilor, 
având în vedere recurența frecventă a 
petițiilor pe tema problemelor întâmpinate 
în domeniu, inclusiv de către soții și copiii 
cetățenilor în cauză; ia act de creșterea 
numărului de petiții din mai multe state 
membre privind litigiile legate de 
încredințarea copilului într-un context 
transfrontalier în cadrul Regulamentului 
Bruxelles IIa și, de asemenea, în special 
împotriva autorităților din unele state 
membre privind retragerea încredințării 
copilului de la părinți care și-au exercitat 
dreptul la libera circulație în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 83
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. Calls for more emphasis to be laid on 
protection of the rights of the child, and 
especially in regard to help for children 
who are removed from their home while 
living abroad; considers that the UN 
Convention on the Rights of the Child 
should be the basis for settling all child 
custody disputes involving families 
residing outside their own country, as this 
pays special attention to preserving the 
childʼs identity;

Or. lt

Amendamentul 84
Edouard Martin
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că recunoașterea 
diplomelor universitare între statele 
membre este crucială pentru ca 
mobilitatea cetățenilor europeni să fie 
efectivă;

Or. fr

Amendamentul 85
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită statele membre să adopte 
dispozițiile juridice și administrative 
necesare pentru a se asigura că toți 
cetățenii UE cu vârsta de vot își pot 
exercita dreptul de vot la alegerile 
naționale și regionale care îi privesc;

Or. en

Amendamentul 86
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. Stresses that the interests and rights of 
children of EU citizens should be properly 
protected, not just within the European 
Union but also beyond its borders, and 
calls consequently for enhanced 
cooperation with the institutions 
responsible for childrenʼs well-being in 
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non-EU Nordic countries; considers that 
all the EUʼs partners (including members 
of the EEA) ought to ratify the 1996 
Hague Convention on Jurisdiction, 
Applicable Law, Recognition, 
Enforcement and Co-operation in Respect 
of Parental Responsibility and Measures 
for the Protection of Children;

Or. lt

Amendamentul 87
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de 
combatere a terorismului și protecția 
drepturilor fundamentale;

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de 
combatere a terorismului și protecția 
drepturilor fundamentale, astfel încât 
acestea din urmă să nu fie afectate;

Or. en

Amendamentul 88
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de
combatere a terorismului și protecția 
drepturilor fundamentale;

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru adecvat între 
măsurile de combatere a terorismului și 
protecția drepturilor fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 89
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de 
combatere a terorismului și protecția 
drepturilor fundamentale;

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative privind 
combaterea terorismului, să așeze în 
centrul opțiunilor lor siguranța și 
integritatea cetățenilor europeni, care 
trebuie să fie protejați prin toate 
mijloacele și instrumentele posibile;

Or. it

Amendamentul 90
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre și Comisia, în 
momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de 
combatere a terorismului și protecția 
drepturilor fundamentale;

5. invită statele membre și Comisia ca, în 
momentul propunerii legislative, să țină 
seama de faptul că măsurile de combatere 
a terorismului nu pot în niciun caz avea ca 
urmare încălcarea anumitor drepturi
fundamentale;

Or. es

Amendamentul 91
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre și Comisia, în 5. invită statele membre și Comisia, în 
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momentul propunerii legislative, să 
găsească un echilibru între măsurile de 
combatere a terorismului și protecția
drepturilor fundamentale;

momentul propunerii de măsuri de 
combatere a terorismului, să respecte 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii;

Or. it

Amendamentul 92
Svetoslav Hristov Malinov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5а. Points out that in many cases it is 
hard for the public to know precisely 
which institution they should turn to 
when their fundamental rights are 
violated, and stresses the need for clear 
and accessible information aimed at 
avoiding any confusion over the scope 
and applicability of the Charter of 
Fundamental Rights of the European 
Union or the procedure for obtaining 
legal redress;

Or. bg

Amendamentul 93
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la adoptarea recentă, în anumite 
state membre, a unor acte legislative care 
restricționează dreptul fundamental 
recunoscut la libertatea de exprimare și 
de întrunire; consideră că astfel de acte 
legislative, care aduc atingere drepturilor 
civile, provoacă o tendință de regres 
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democratic;

Or. en

Amendamentul 94
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă incertitudinea juridică 
generată de introducerea unor dispoziții 
cu efect retroactiv în noua legislație a 
statelor membre, precum și în cazul 
modificărilor aduse în permanență în 
același domeniu de reglementare, care 
întârzie, de fapt, punerea efectivă în 
aplicare a dispozițiilor finale; atrage 
atenția cu privire la riscul de a aduce 
atingere dreptului la o cale de atac 
eficientă, care nu este respectat în 
cazurile în care procedurile judiciare 
naționale sunt întârziate în mod 
inacceptabil; consideră că, pentru a 
respecta principiul egalității în fața 
justiției, ar trebui înlăturate barierele 
socio-economice care împiedică accesul la 
justiție, cum ar fi taxele judiciare 
excesive, în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 95
Enrico Gasbarra

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să reia inițiativa 
legislativă a unui act privind 
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accesibilitatea, sub forma unui instrument 
orizontal capabil să determine progrese în 
materie de protecție a persoanelor cu 
handicap și să asigure în acest scop 
coerența tuturor politicilor care țin de 
competența UE;

Or. it

Amendamentul 96
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să progreseze în ceea 
ce privește consolidarea dreptului la bună 
administrare, transformând Codul 
European al Bunei Conduite 
Administrative într-un regulament 
obligatoriu din punct de vedere juridic;

Or. en

Amendamentul 97
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt 
respectate în mod corespunzător, garantate, 
aplicate și dezvoltate în continuare.

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure, prin politicile lor, că drepturile 
fundamentale sunt respectate în mod 
corespunzător, garantate, protejate și 
dezvoltate în continuare în cadrul Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 98
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt 
respectate în mod corespunzător,
garantate, aplicate și dezvoltate în 
continuare.

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt cu
adevărat respectate, garantate, aplicate și 
dezvoltate;

Or. es

Amendamentul 99
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt 
respectate în mod corespunzător, garantate, 
aplicate și dezvoltate în continuare.

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt 
respectate în mod corespunzător, garantate, 
aplicate și dezvoltate în continuare; invită 
statele membre să își intensifice eforturile 
în vederea recunoașterii dreptului de a 
adresa petiții și a dreptului la mediere ca 
instrument de apărare a drepturilor 
cetățenești.

Or. it

Amendamentul 100
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea, pe baza a 
sute de petiții primite anual, cu privire la 
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deficiențele în punerea efectivă în 
aplicare în statele membre, atât ca literă, 
cât și ca spirit, a dispozițiilor privind 
legislația UE în domeniul mediului, cum 
ar fi Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului și Directiva 
privind evaluarea strategică de mediu; 
solicită Comisiei să supravegheze mai 
îndeaproape conținutul acestor proceduri, 
în special atunci când anumite cazuri 
specifice fac obiectul unor petiții;

Or. en

Amendamentul 101
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reiterează importanța inițiativei 
cetățenești europene (ICE) ca un nou 
drept al cetățenilor introdus prin Tratatul 
de la Lisabona, care vizează consolidarea 
democrației participative în UE; observă 
importanța ICE ca instrument puternic 
pentru a oferi cetățenilor europeni dreptul 
democratic direct de a contribui la 
procesul decizional în cadrul UE, care se 
adaugă dreptului cetățenilor europeni de 
a adresa petiții Parlamentului European 
(PE) și dreptului de a face apel la 
Ombudsmanul European;

Or. en

Amendamentul 102
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită tuturor instituțiilor UE și 
statelor membre să asigure respectarea 
principiilor democrației, statului de drept, 
universalității și indivizibilității 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, precum și respectarea 
demnității umane atât în statele membre 
ale UE, cât și pe scena internațională;

Or. en

Amendamentul 103
Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. sprijină programul UE de formare 
judiciară pentru judecătorii naționali, 
care joacă un rol esențial în aplicarea 
drepturilor cetățenilor; atrage atenția cu 
privire la riscul de a aduce atingere 
dreptului la o cale de atac eficientă, care 
nu este respectat în cazurile în care 
procedurile judiciare naționale sunt 
întârziate în mod inacceptabil; consideră 
că, pentru a respecta principiul egalității 
în fața justiției, ar trebui înlăturate 
barierele socio-economice care împiedică 
accesul la justiție, cum ar fi taxele 
judiciare excesive, în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 104
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia Europeană să 
consolideze rolul inițiativelor cetățenești 
europene (ICE), adoptând o abordare 
ușor de înțeles de către cetățeni pentru a 
trata toate deficiențele acestui instrument 
cu ocazia viitoarei revizuiri a 
Regulamentului 211/2011 și 
îmbunătățind, în același timp, campaniile 
de informare a cetățenilor cu privire la 
utilizarea ICE și capacitatea acesteia de a 
influența procesul de elaborare a 
politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 105
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia Europeană să ia în 
considerare raportul Göncz din 
17 februarie 2014 referitor la evaluarea 
justiției în ceea ce privește justiția penală 
și statul de drept, în care se regretă lipsa 
de date disponibile privind sistemele 
naționale de justiție și, prin urmare, 
solicită statelor membre să coopereze pe 
deplin cu instituțiile UE și ale Consiliului 
Europei și să colecteze și să comunice 
periodic date imparțiale, fiabile, obiective 
și comparabile privind sistemele lor de 
justiție; solicită crearea unui mecanism 
eficace pentru a evalua periodic 
respectarea de către statele membre a 
valorilor fundamentale ale UE, stabilite la 
articolul 2 din TUE, care să ofere o bază 
pentru un instrument de avertizare 
timpurie, și subliniază faptul că Comisia 
are competența de a aduce în fața Curții 
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de Justiție a Uniunii Europene un stat 
membru care nu își îndeplinește 
obligațiile ce îi revin în temeiul tratatelor;

Or. en

Amendamentul 106
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută crearea portalului european e-
justiție, gestionat de către Comisia 
Europeană, care oferă profesioniștilor și 
publicului informații privind sistemele de 
justiție și constituie un instrument practic 
pentru îmbunătățirea accesului la justiție, 
dispunând de o secțiune separată privind 
drepturile fundamentale, care vizează să 
informeze cetățenii cu privire la căile de 
atac în caz de încălcare a drepturilor lor 
fundamentale;

Or. en


