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9.1.2019 A8-0469/79 

Amendamentul  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Independența sistemului judiciar 

înseamnă, în special, că organismul în 

cauză își poate exercita funcțiile judiciare 

în întregime, în mod autonom, fără a face 

obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi 

subordonat oricărui alt organism și fără să 

primească ordine sau instrucțiuni de la 

nicio sursă, fiind astfel protejat de 

intervenții sau de presiuni exterioare care 

ar putea afecta independența membrilor săi 

și influența deciziile acestora. Pentru a 

garanta independența și imparțialitatea, 

sunt necesare norme, în special în ceea ce 

privește componența organismului, 

numirea, durata funcției și motivele 

respingerii și ale concedierii membrilor săi, 

astfel încât să se înlăture orice îndoială 

rezonabilă referitoare la impenetrabilitatea 

organismului respectiv la factori exteriori 

și la imparțialitatea sa în raport cu 

interesele cu care se confruntă. 

(7) Independența sistemului judiciar 

înseamnă, în special, că organismul în 

cauză își poate exercita funcțiile judiciare 

în întregime, în mod autonom, fără a face 

obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi 

subordonat oricărui alt organism și fără să 

primească ordine sau instrucțiuni de la 

nicio sursă, fiind astfel protejat de 

intervenții sau de presiuni exterioare care 

ar putea afecta independența membrilor săi 

și influența deciziile acestora. 

Independența sistemului judiciar 

presupune, de asemenea, echidistanța față 

de părțile în litigiu și de interesele lor din 

perspectiva obiectului acestuia. Acest 

aspect impune respectarea obiectivității și 

lipsa oricărui interes în soluționarea 

litigiului în afara strictei aplicări a 

normei de drept. Pentru a garanta 

independența și imparțialitatea, sunt 

necesare norme, în special în ceea ce 

privește componența organismului, 

numirea, durata funcției și motivele 

abținerii, ale respingerii și ale concedierii 

membrilor săi, astfel încât să se înlăture 

orice îndoială rezonabilă referitoare la 

impenetrabilitatea organismului respectiv 

la factori exteriori și la imparțialitatea sa în 
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raport cu interesele cu care se confruntă. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Amendamentul  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Considerentul 7 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Cerința de independență a 

sistemului judiciar impune, de asemenea, 

ca regimul disciplinar al celor care au 

îndatorirea de a judeca să prezinte 

garanțiile necesare pentru a evita orice 

risc de utilizare a unui astfel de regim ca 

sistem de control politic al conținutului 

deciziilor judiciare. În această privință, 

adoptarea unor norme care definesc, în 

special, atât comportamentele ce 

constituie încălcări disciplinare, cât și 

sancțiunile aplicabile în mod concret, 

care prevăd intervenția unei instanțe 

independente în conformitate cu o 

procedură care garantează pe deplin 

drepturile consacrate la articolele 47 și 48 

din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, în special dreptul la 

apărare, și care prevăd posibilitatea de a 

contesta în justiție deciziile organelor 

disciplinare, constituie un ansamblu de 

garanții esențiale pentru menținerea 

independenței puterii judecătorești. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Amendamentul  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2a 

 Monitorizarea 

 Comisia monitorizează și evaluează în 

permanență punerea în aplicare corectă a 

dreptului Uniunii și respectarea statului 

de drept.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Amendamentul  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – alineatul 1 – litera a – punctul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) după caz, o suspendare a gestiunii 

indirecte și înlocuirea acesteia cu execuția 

gestiunii directe; 

Or. en 

 

 


