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Amendamentul  69 

Sophia in 't Veld 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de 

drept în statele membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Grupul experților independenți 

  1. Comisia instituie un grup de experți 

independenți („Grupul”). Grupul este 

alcătuit din experți independenți în 

domeniul dreptului constituțional și al 

chestiunilor financiare și bugetare. Un 

expert este numit de parlamentul național 

al fiecărui stat membru și 10 experți sunt 

numiți de Parlamentul European. 

Componența Grupului asigură echilibrul 

de gen. 

 Ori de câte ori este cazul, reprezentanți ai 

organizațiilor și rețelelor relevante, cum 

ar fi Federația europeană a academiilor 

de științe și umaniste, Rețeaua europeană 

a instituțiilor naționale pentru drepturile 

omului, organismele Consiliului Europei, 

Comisia Europeană pentru eficiența 

justiției, Consiliul Barourilor și 

Societăților de Avocatură din Europa, 

Rețeaua pentru justiție fiscală, 

Organizația Națiunilor Unite, Organizația 

pentru Securitate și Cooperare în Europa 

și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică, pot fi invitați ca 

observatori în cadrul Grupului, în 

conformitate cu normele procedurale 

menționate la alineatul (6). 
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 2. Atribuțiile consultative ale Grupului au 

scopul de a asista Comisia în identificarea 

deficiențelor generalizate în materie de 

stat de drept într-un stat membru, care 

afectează sau riscă să afecteze principiile 

bunei gestiuni financiare sau protecția 

intereselor financiare ale Uniunii. Grupul 

evaluează anual situația din toate statele 

membre pe baza unor criterii și informații 

cantitative și calitative, ținând seama în 

mod corespunzător de informațiile și 

orientările menționate la articolul 5 

alineatul (2). 

 3. La dezbaterea anuală pe tema evaluării 

efectuate de Grup participă Parlamentul 

European împreună cu parlamentele 

naționale. 

 4. În cadrul misiunii sale consultative și 

ținând seama de rezultatul considerațiilor 

de la alineatul (2), Grupul poate exprima 

un aviz cu privire la o deficiență 

generalizată în ceea ce privește statul de 

drept într-un stat membru. Atunci când 

exprimă un aviz, Grupul încearcă să 

ajungă la un consens. În cazul în care nu 

se poate ajunge la un astfel de consens, 

Grupul își exprimă avizul printr-o 

majoritate simplă a membrilor săi. 

 5. Atunci când adoptă acte de punere în 

aplicare în temeiul articolului 5 alineatul 

(6) și al articolul 6 alineatul (2), Comisia 

ia în considerare orice aviz relevant emis 

de Grup în conformitate cu alineatul (4) 

din prezentul articol. 

 6. Grupul alege un președinte din rândul 

membrilor săi. Grupul își stabilește 

regulamentul de procedură. 

Or. en 

 


