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Amendamentul 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât respectarea statului de 
drept este piatra de temelie a democrației și 
susține drepturile fundamentale; întrucât 
sprijinirea statului de drept constituie o 
condiție prealabilă pentru respectarea 
tuturor drepturilor și obligațiilor ce rezultă 
din tratate și din legislația secundară; 
întrucât UE are un rol de jucat în 
soluționarea problemelor legate de statul 
de drept oriunde apar; întrucât instanțele 
naționale din statele membre se asigură că 
drepturile și obligațiile prevăzute de 
dreptul UE sunt aplicate în mod eficace; 
întrucât existența unor sisteme judiciare 
independente și eficace în statele membre 
constituie baza încrederii reciproce, care 
este piatra de temelie a spațiului comun de 
libertate, securitate și justiție, un mediu 
propice pentru investiții, sustenabilitatea 
creșterii pe termen lung și protejarea 
intereselor financiare ale UE;

G. întrucât respectarea statului de 
drept este piatra de temelie a democrației și 
susține drepturile fundamentale; întrucât 
sprijinirea statului de drept constituie o 
condiție prealabilă pentru respectarea 
tuturor drepturilor și obligațiilor ce rezultă 
din tratate și din legislația secundară; 
întrucât instanțele naționale din statele 
membre se asigură că drepturile și 
obligațiile prevăzute de dreptul UE sunt 
aplicate în mod eficace; întrucât existența 
unor sisteme judiciare independente și 
eficace în statele membre constituie baza 
încrederii reciproce, care este piatra de 
temelie a spațiului comun de libertate, 
securitate și justiție, un mediu propice 
pentru investiții, sustenabilitatea creșterii 
pe termen lung și protejarea intereselor 
financiare ale UE;
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Amendamentul 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, potrivit raportului 
Comisiei, Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului privind lupta împotriva crimei 
organizate4 nu garantează nivelul minim 
necesar de apropiere în ceea ce privește 
conducerea unei organizații criminale sau 
participarea la o organizație criminală pe 
baza unei definiții unice a organizației 
criminale; întrucât decizia-cadru permite 
statelor membre să nu introducă conceptul 
de organizație criminală în legislația lor 
națională, ci să continue să aplice dreptul 
penal național în vigoare, prin utilizarea 
unor norme generale privind participarea 
la infracțiuni specifice și pregătirea 
acestora; întrucât, astfel, ar putea apărea 
noi divergențe în aplicarea practică a 
deciziei-cadru;

____________________

4 Raportul Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu în temeiul articolului 
10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate 
(COM(2016)0448).

L. întrucât Decizia-cadru 
2008/841/JAI a Consiliului privind lupta 
împotriva crimei organizate4 are meritul de 
a permite statelor membre să continue să 
aplice dreptul penal național în vigoare, 
încurajându-le în același timp să 
coopereze;

____________________

4 Raportul Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu în temeiul articolului 
10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate 
(COM(2016)0448).

Or. en
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Amendamentul 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât criza refugiaților a 
demonstrat că este necesară o reformă 
urgentă a sistemului european comun de 
azil și o mai mare partajare a 
responsabilității între statele membre; 
întrucât mecanismele obligatorii pentru 
transferul de urgență al solicitanților de 
azil din Italia și Grecia s-au dovedit 
ineficiente, implicând, în special, 
consecințe fizice și psihologice grave 
asupra minorilor, în special asupra 
minorilor neînsoțiți; întrucât Comisia a 
inițiat proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Republicii Cehe, Poloniei și Ungariei 
pentru că au refuzat să respecte deciziile 
de transfer;

M. întrucât criza refugiaților a 
demonstrat că este necesar să se 
stăvilească mai eficient imigrația în masă 
căreia i-a căzut victimă Uniunea 
Europeană, în special prin acțiuni mai 
eficiente împotriva organizațiilor 
criminale care introduc ilegal migranți, 
precum și împotriva statelor și a ONG-
urilor care le oferă sprijin;

Or. en
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Amendamentul 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, în conformitate cu Codul 
Frontierelor Schengen, reintroducerea 
temporară a controalelor la frontierele 
interne este permisă numai în circumstanțe 
excepționale și ca soluție de ultimă 
instanță; întrucât numeroase state membre 
au încălcat normele prin prelungirea în 
mod nejustificat a controalelor la 
frontieră; întrucât Comisia nu a considerat 
oportun să inițieze proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
acestor state;

N. întrucât, în conformitate cu Codul 
Frontierelor Schengen, reintroducerea 
temporară a controalelor la frontierele 
interne este permisă în circumstanțe 
excepționale; întrucât numeroase state 
membre au utilizat această posibilitate în 
mod legitim și întrucât Comisia nu a 
considerat oportun să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva acestor state pentru încălcarea 
dreptului UE;

Or. en
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Amendamentul 5
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută rapoartele Comisiei privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE pentru 
anii 2017, 2018 și 2019, inclusiv rapoartele 
de țară; recunoaște că aceste rapoarte 
anuale, dreptul de a adresa petiții și 
inițiativa cetățenească europeană sunt 
instrumente valoroase care permit 
legiuitorilor UE să identifice eventualele 
lacune; salută angajamentul Comisiei de a 
acorda o importanță deosebită 
contribuției cetățenilor, întreprinderilor și 
a altor părți interesate la detectarea 
încălcărilor legislației UE; îndeamnă 
Comisia să intensifice dezbaterea publică 
în legătură cu rapoartele sale anuale;

1. salută rapoartele Comisiei privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE pentru 
anii 2017, 2018 și 2019, inclusiv rapoartele 
de țară; recunoaște că aceste rapoarte 
anuale, dreptul de a adresa petiții și 
inițiativa cetățenească europeană sunt 
instrumente valoroase care permit 
legiuitorilor UE să identifice eventualele 
lacune; ia act de faptul că primul raport 
anual al Comisiei privind statul de drept 
pare oarecum selectiv, adică nu acoperă 
niciuna și toate aspectele care au în 
vedere primăvara , ci pare să fie bazat pe 
o agendă, astfel încât să acopere 
încălcările din Ungaria, dar poate nu atât 
pe cele din alte state membre; consideră 
că raportul ar putea servi, de asemenea, la 
identificarea eventualelor probleme legate 
de aplicarea legislației UE de către și prin 
intermediul UE și al instituțiilor sale, în 
măsura în care acest lucru nu este 
acoperit de Curtea de Conturi Europeană, 
în special atunci când UE dobândește 
pentru sine noi competențe în domenii 
care anterior erau lăsate la latitudinea 
statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de numărul important de 
petiții care exprimă preocupările 
cetățenilor cu privire la presupusele 
încălcări ale statului de drept în statele 
membre și salută participarea cetățenilor la 
exercitarea drepturilor lor; consideră că o 
astfel de monitorizare este esențială pentru 
identificarea și prevenirea riscurilor la 
adresa statului de drept și a drepturilor și 
libertăților cetățenilor UE, înainte ca 
acestea să necesite o reacție formală; 
salută, în acest sens, primul raport anual 
al Comisiei privind statul de drept ca nou 
instrument de prevenire și ca o 
componentă integrantă a noului 
mecanism european anual privind statul 
de drept: își reiterează sprijinul pentru 
instituirea unui mecanism al UE pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, care să fie reglementat 
printr-un acord interinstituțional;

2. ia act de numărul important de 
petiții care exprimă preocupările 
cetățenilor cu privire la presupusele 
încălcări ale statului de drept în statele 
membre și salută participarea cetățenilor la 
exercitarea drepturilor lor; consideră că o 
astfel de monitorizare este esențială pentru 
identificarea și prevenirea riscurilor la 
adresa statului de drept și a drepturilor și 
libertăților cetățenilor UE, înainte ca 
acestea să necesite o reacție formală; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/7

Amendamentul 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al Curții 
de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ca 
instituție unică a cărei sarcină este de a se 
pronunța cu privire la validitatea 
dreptului UE, asigurând astfel corecta 
interpretare și aplicare a acestuia de către 
instituțiile și statele membre ale UE; 
reamintește că procedura preliminară este 
un mecanism fundamental al dreptului 
UE care contribuie la clarificarea 
modului în care dreptul UE trebuie 
interpretat și aplicat; încurajează 
instanțele naționale să se adreseze CJUE 
în caz de dubii, evitând astfel procedurile 
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/8

Amendamentul 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că incapacitatea de a 
asigura respectarea legislației nu numai că 
subminează eficiența pieței interne, dar are 
și un impact direct asupra drepturilor 
individuale și, prin urmare, afectează 
credibilitatea și imaginea Uniunii; 
consideră că numărul mare de proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
indică faptul că aplicarea promptă, corectă 
și eficace a dreptului UE în statele membre 
rămâne o provocare considerabilă și o 
prioritate; invită Comisia să furnizeze mai 
multe informații cu privire la criteriile 
aplicate în cadrul noii abordări 
metodologice aplicate începând cu 2017, 
care vizează determinarea celor mai grave 
cazuri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor și plângeri legate de încălcări 
ale dreptului UE; regretă că numărul tot 
mai mare de proceduri a condus la mărirea 
permanentă a perioadei medii necesare 
pentru investigarea potențialelor încălcări 
ale dreptului UE începând cu anul 2017; 
solicită Comisiei să reducă perioada medie 
necesară pentru examinarea plângerilor și 
inițierea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor; invită Comisia, 
dacă este cazul, să reducă semnificativ 
perioada de timp necesară pentru 
introducerea unei acțiuni în instanță 
împotriva unui stat membru, în 
conformitate cu articolele 258 și 260 din 

8. subliniază că incapacitatea de a 
asigura respectarea legislației subminează 
eficiența pieței interne; consideră că 
numărul mare de proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor indică faptul că 
aplicarea promptă, corectă și eficace a 
dreptului UE în statele membre rămâne o 
provocare considerabilă și o prioritate; 
invită Comisia să furnizeze mai multe 
informații cu privire la criteriile aplicate în 
cadrul noii abordări metodologice aplicate 
începând cu 2017, care vizează 
determinarea celor mai grave cazuri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și 
plângeri legate de încălcări ale dreptului 
UE; regretă că numărul tot mai mare de 
proceduri a condus la mărirea permanentă 
a perioadei medii necesare pentru 
investigarea potențialelor încălcări ale 
dreptului UE începând cu anul 2017; 
solicită Comisiei să reducă perioada medie 
necesară pentru examinarea plângerilor și 
inițierea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor; invită Comisia, 
dacă este cazul, să reducă semnificativ 
perioada de timp necesară pentru 
introducerea unei acțiuni în instanță 
împotriva unui stat membru, în 
conformitate cu articolele 258 și 260 din 
TFUE;
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Amendamentul 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște activitatea desfășurată 
de Comisia Europeană și respectarea de 
către aceasta a principiului subsidiarității; 
subliniază rolul esențial al parlamentelor 
naționale și al parlamentelor regionale, 
acolo unde este cazul, în controlul pre-
legislativ al proiectelor de acte legislative 
ale UE; constată că formele actuale de 
cooperare cu parlamentele naționale ar 
putea fi îmbunătățite; regretă structura 
actuală a procedurii pentru mecanismul de 
control al subsidiarității, care obligă 
comisiile pentru afaceri europene din 
parlamentele naționale să dedice prea mult 
timp evaluărilor tehnice și juridice și să 
respecte totodată termene scurte; sugerează 
o revizuire a acestor mecanisme pentru a le 
face mai funcționale și mai eficiente și 
pentru a permite dezvoltarea unei abordări 
mai politice a controlului subsidiarității în 
întreaga UE; sugerează o implicare mai 
mare a Comitetului European al 
Regiunilor, care reprezintă autoritățile 
locale și regionale, în exercitarea 
controlului subsidiarității;

11. recunoaște activitatea desfășurată 
de Comisia Europeană și necesitatea unei 
aplicări stricte a principiului subsidiarității 
de către toate instituțiile UE, precum și 
aplicarea acestuia de către statele membre 
în fața Curții de Justiție; subliniază rolul 
esențial al parlamentelor naționale și al 
parlamentelor regionale, acolo unde este 
cazul, în controlul pre-legislativ al 
proiectelor de acte legislative ale UE; 
constată că formele actuale de cooperare cu 
parlamentele naționale ar putea fi 
îmbunătățite; regretă structura actuală a 
procedurii pentru mecanismul de control al 
subsidiarității, care obligă comisiile pentru 
afaceri europene din parlamentele 
naționale să dedice prea mult timp 
evaluărilor tehnice și juridice și să respecte 
totodată termene scurte; sugerează o 
revizuire a acestor mecanisme pentru a le 
face mai funcționale și mai eficiente și 
pentru a permite dezvoltarea unei abordări 
mai politice a controlului subsidiarității în 
întreaga UE; sugerează o implicare mai 
mare a Comitetului European al 
Regiunilor, care reprezintă autoritățile 
locale și regionale, și a statelor membre în 
exercitarea controlului subsidiarității;

Or. en
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Amendamentul 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
în numele Grupului ID

Raport A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
(2019/2132(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este foarte îngrijorat de faptul că un 
număr mare de state membre nu au pus în 
aplicare Directivele privind combaterea 
spălării banilor (A patra DCSB și A cincea 
DCSB); îndeamnă statele membre să 
transpună urgent și în mod corespunzător 
aceste directive; salută adoptarea de către 
Comisie a comunicării intitulate „Către o 
mai bună punere în aplicare a cadrului UE 
privind combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului” care, însoțită de o 
serie de rapoarte, poate oferi sprijin 
autorităților europene și naționale pentru a 
combate mai bine spălarea banilor, 
inclusiv, riscurile privind finanțarea 
terorismului;

12. este foarte îngrijorat de faptul că un 
număr mare de state membre nu au pus în 
aplicare Directivele privind combaterea 
spălării banilor (A patra DCSB și A cincea 
DCSB); îndeamnă statele membre să 
transpună urgent și în mod corespunzător 
aceste directive; salută adoptarea de către 
Comisie a comunicării intitulate „Către o 
mai bună punere în aplicare a cadrului UE 
privind combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului” care, însoțită de o 
serie de rapoarte, poate oferi sprijin 
autorităților europene și naționale pentru a 
combate mai bine spălarea banilor de către 
instituțiile financiare, alte companii 
transnaționale, organizații 
neguvernamentale, precum și fundații și 
asociații caritative finanțate de țări terțe, 
inclusiv, riscurile privind finanțarea 
terorismului;

Or. en


