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13.1.2021 A9-0270/11

Amendamentul 11
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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă, în acest context, hotărârea 
Curții din 18 iunie 2020 în cauza C-78/18, 
Comisia Europeană/Ungaria, care a 
stabilit că includerea organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) în 
domeniul de aplicare al cadrului de 
combatere a spălării banilor încalcă 
dreptul UE; este uimit de raționamentul 
Curții cu privire la interpretarea 
articolului 65 alineatul (1) litera (b) din 
TFUE, potrivit căreia spălarea banilor și 
finanțarea terorismului nu constituie, ca 
atare, o amenințare suficient de gravă 
pentru un interes fundamental al 
societății; regretă faptul că această 
hotărâre afirmă că ONG-urile par a fi 
mai presus de statul de drept;
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13.1.2021 A9-0270/12

Amendamentul 12
Gilles Lebreton, 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 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că statele membre sunt 
suverane în domeniul fiscal; reamintește 
că UE poate acționa numai atunci când 
statele membre îi acordă competența de a 
face acest lucru, printr-o decizie 
unanimă;
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13.1.2021 A9-0270/13

Amendamentul 13
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 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că Comisia nu a decis să 
inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva acelor 
state membre care au încălcat normele 
Schengen;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/14

Amendamentul 14
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 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. regretă faptul că statele membre nu 
și-au respectat angajamentele în ceea ce 
privește solidaritatea și partajarea 
responsabilității în ceea ce privește 
transferul solicitanților de azil;

19. regretă faptul că Uniunea 
Europeană încurajează în continuare 
afluxurile masive de migranți, încercând 
să pună în aplicare transferul obligatoriu 
și sistematic al migranților aflați în 
situație neregulamentară; regretă faptul 
că statele membre nu și-au respectat 
angajamentele în ceea ce privește 
solidaritatea și partajarea responsabilității 
în ceea ce privește repatrierea solicitanților 
de azil; invită instituțiile UE și statele 
membre să se asigure că politicile 
europene și naționale în materie de azil se 
limitează strict la sarcinile prevăzute în 
Convenția de la Geneva din 1951 privind 
refugiații;
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13.1.2021 A9-0270/15

Amendamentul 15
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 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre să 
transpună legislația UE pentru combaterea 
infracțiunilor grave și a terorismului; 
subliniază, în special, deficiențele în 
materie de transpunere din mai multe state 
membre identificate de Comisie în legătură 
cu Directiva privind combaterea 
terorismului (2017/541/UE); constată că 
majoritatea statelor membre împotriva 
cărora Comisia a inițiat proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
2019 pentru netranspunerea Directivei 
privind registrul cu numele pasagerilor 
(2016/681/UE) au notificat între timp 
Comisiei adoptarea măsurilor necesare 
pentru transpunerea reușită a acestui act;

20. îndeamnă statele membre să 
transpună legislația UE pentru combaterea 
infracțiunilor grave și a terorismului; 
subliniază, în special, banii transferați de 
imigranți în țările lor de origine și 
deficiențele în materie de transpunere din 
mai multe state membre identificate de 
Comisie în legătură cu Directiva privind 
combaterea terorismului (2017/541/UE); 
constată că majoritatea statelor membre 
împotriva cărora Comisia a inițiat 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în 2019 pentru netranspunerea 
Directivei privind registrul cu numele 
pasagerilor (2016/681/UE) au notificat 
între timp Comisiei adoptarea măsurilor 
necesare pentru transpunerea reușită a 
acestui act;

Or. en



AM\1222153RO.docx PE662.822v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0270/16

Amendamentul 16
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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită instituțiile UE să garanteze 
aplicarea în totalitate a Cartei drepturilor 
fundamentale în toate deciziile, acțiunile și 
politicile lor, pentru a asigura respectarea 
deplină a pluralismului și a libertății mass-
mediei; este preocupat de situația mass-
mediei din UE; condamnă ferm toate 
practicile menite să intimideze sau să 
amenințe jurnaliștii; își reiterează, în acest 
sens, apelul adresat Comisiei de a prezenta 
o propunere cuprinzătoare de act legislativ 
care să vizeze stabilirea unor standarde 
minime împotriva acțiunilor strategice în 
justiție împotriva mobilizării publice 
(SLAPP) în UE; invită Comisia să 
introducă măsuri disuasive pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a instanțelor care au 
scopul de a intimida sau de a submina 
jurnaliștii;

21. invită instituțiile UE să garanteze 
aplicarea în totalitate a Cartei drepturilor 
fundamentale în toate deciziile, acțiunile și 
politicile lor, pentru a asigura respectarea 
deplină a pluralismului, a independenței și 
a libertății mass-mediei; este preocupat de 
situația mass-mediei din UE; condamnă 
ferm toate practicile menite să intimideze 
sau să amenințe jurnaliștii; își reiterează, în 
acest sens, apelul adresat Comisiei de a 
prezenta o propunere cuprinzătoare de act 
legislativ care să vizeze stabilirea unor 
standarde minime împotriva acțiunilor 
strategice în justiție împotriva mobilizării 
publice (SLAPP) în UE; invită Comisia să 
introducă măsuri disuasive pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a instanțelor care au 
scopul de a intimida sau de a submina 
jurnaliștii;
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13.1.2021 A9-0270/17

Amendamentul 17
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 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. condamnă numărul tot mai mare 
de campanii de dezinformare care 
urmăresc inducerea în eroare a publicului 
cu privire la activitățile UE și care 
vizează, de asemenea, măsurile 
întreprinse în scopul garantării aplicării 
corespunzătoare a dreptului UE în statele 
membre; solicită Comisiei să combată 
acest fenomen, deoarece încearcă să 
submineze procesul democratic și 
încrederea cetățenilor în instituțiile 
democratice ale UE; invită Comisia să 
pună în aplicare un set de măsuri clare, 
cuprinzătoare și ample pentru a combate 
răspândirea și impactul dezinformării 
online în Europa și pentru a asigura 
protecția valorilor europene și a sistemelor 
democratice;

22. invită Comisia să pună în aplicare 
un set de măsuri clare, cuprinzătoare și 
ample pentru a combate răspândirea și 
impactul dezinformării online în Europa și 
pentru a asigura protecția valorilor, 
culturilor, tradițiilor europene și a 
sistemelor democratice;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/18

Amendamentul 18
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 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că lipsa unui set coerent 
și cuprinzător de norme codificate privind 
buna administrare aplicabile la nivelul 
Uniunii îngreunează înțelegerea rapidă și 
deplină de către cetățeni și întreprinderi a 
drepturilor pe care le au în temeiul 
dreptului Uniunii; subliniază, prin urmare 
că, pentru consolidarea drepturilor 
cetățenilor și a transparenței, ar fi esențială 
codificarea normelor privind buna 
administrare sub forma unui regulament 
care să stabilească diversele aspecte legate 
de procedura administrativă, inclusiv 
notificările, termenele limită obligatorii, 
dreptul de a fi ascultat și dreptul oricărei 
persoane de a avea acces la dosarul 
propriu; consideră că acest regulament ar 
spori eficacitatea, eficiența și capacitatea 
administrației și a serviciilor publice și, în 
acest sens, ar răspunde nevoilor de 
investiții și de reformă din Uniunea 
Europeană;

25. subliniază că este necesar ca 
politica și administrația să fie strict 
separate; regretă restricțiile inadecvate 
privind apartenența la un partid politic și 
implicarea politică a funcționarilor 
publici și a judecătorilor din multe state 
membre și subliniază că lipsa unui set 
coerent și cuprinzător de norme codificate 
privind buna administrare aplicabile la 
nivelul Uniunii îngreunează înțelegerea 
rapidă și deplină de către cetățeni și 
întreprinderi a drepturilor pe care le au în 
temeiul dreptului Uniunii; subliniază, prin 
urmare că, pentru consolidarea drepturilor 
cetățenilor și a transparenței, ar fi esențială 
codificarea normelor privind buna 
administrare sub forma unui regulament 
care să stabilească diversele aspecte legate 
de procedura administrativă, inclusiv 
notificările, termenele limită obligatorii, 
dreptul de a fi ascultat și dreptul oricărei 
persoane de a avea acces la dosarul 
propriu; consideră că acest regulament ar 
spori eficacitatea, eficiența și capacitatea 
administrației și a serviciilor publice și, în 
acest sens, ar răspunde nevoilor de 
investiții și de reformă din Uniunea 
Europeană;
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