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10.1.2019 A8-0469/72 

Amendamentul  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „statul de drept” se referă la 

valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

care include principii precum legalitatea – 

care implică un proces transparent, 

responsabil, democratic și pluralist de 

adoptare a legilor –, securitatea juridică, 

interzicerea caracterului arbitrar în 

exercitarea competențelor executive, o 

protecție jurisdicțională efectivă asigurată 

de instanțe independente, inclusiv a 

drepturilor fundamentale, separarea 

puterilor în stat și egalitatea în fața legii; 

(a) „statul de drept”, astfel cum este 

consacrat la articolul 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, include principii 

precum legalitatea – care implică un proces 

transparent, responsabil, democratic și 

pluralist de adoptare a legislației –, 

securitatea juridică, interzicerea 

caracterului arbitrar în exercitarea 

competențelor executive, accesul la justiție 

și o protecție jurisdicțională efectivă în 

fața unor instanțe independente și 

imparțiale, separarea puterilor în stat, 

nediscriminarea și egalitatea în fața legii, 

respectarea drepturilor fundamentale 

stipulate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și în 

tratatele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Amendamentul  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. La identificarea unor deficiențe 

generalizate, Comisia este asistată de un 

grup reprezentativ de experți independenți 

(„Grupul de experți pentru statul de 

drept”), care evaluează anual situația din 

toate statele membre pe baza unor criterii 

și informații cantitative și calitative, 

inclusiv hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene și ale Curții Europene 

a Drepturilor Omului, rapoarte ale Curții 

de Conturi, rapoarte și avize ale altor 

instituții, organisme, oficii sau agenții ale 

Uniunii, precum și concluzii și 

recomandări ale organizațiilor 

internaționale relevante. Evaluarea 

respectivă se publică. 

 2. La dezbaterea anuală pe tema evaluării 

efectuate de Grupul de experți pentru 

statul de drept participă Parlamentul 

European împreună cu parlamentele 

naționale. În acest scop, parlamentele 

naționale și comisia competentă a 

Parlamentului European constituie un 

grup parlamentar mixt specializat. 

Organizarea și normele de procedură ale 

grupului respectiv sunt stabilite în comun 

de Parlamentul European și de 

parlamentele naționale, în conformitate 
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cu articolul 9 din Protocolul nr. 1 privind 

rolul parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană, anexat la TUE și la Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 

 3. Grupul de experți pentru statul de drept 

este alcătuit din următorii membri: 

 (a) un expert independent care urmează a 

fi desemnat de parlamentul național al 

fiecărui stat membru, care este un 

judecător calificat la curtea 

constituțională sau la curtea supremă 

retras din activitate; 

 (b) alți zece experți care urmează a fi 

numiți de Parlamentul European cu o 

majoritate de două treimi, selecționați de 

pe o listă de experți nominalizați de: 

 (i) Federația europeană a academiilor de 

științe exacte și umaniste (ALLEA); 

 (ii) Rețeaua europeană a instituțiilor 

naționale din domeniul drepturilor 

omului (REINDO); 

 (iii) Consiliul Europei (inclusiv Comisia 

de la Veneția, Grupul de state împotriva 

corupției (GRECO) și Comisarul pentru 

drepturile omului al Consiliului Europei); 

 (iv) Comisia Europeană pentru eficiența 

justiției (CEPEJ) și Consiliul Barourilor 

Europene (CCBE); și 

 (v) Organizația Națiunilor Unite (ONU), 

Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE) și 

Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE). 

 4. În componența sa, Grupul de experți 

pentru statul de drept asigură echilibrul 

de gen. 

 5. Președintele Grupului de experți pentru 

statul de drept este ales din rândul 

membrilor grupului. 

 6. Pentru a facilita activitatea Grupului de 

experți pentru statul de drept, Comisia 

asigură secretariatul grupului de experți, 

oferindu-i posibilitatea de a funcționa 



 

AM\1173559RO.docx  PE631.634v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

eficient, în special prin colectarea 

surselor de date și de informații ce 

urmează a fi analizate și evaluate, precum 

și prin acordarea de sprijin administrativ. 

Or. en 

 


