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Amendamentul 1
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește că „valorile respectării 
demnității umane, libertății, democrației, 
egalității, statului de drept, precum și 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a 
drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților” sunt valorile pe care se 
întemeiază UE, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 2 din TUE; 
subliniază că nu există o ierarhie între 
valorile Uniunii și că UE ar trebui să 
asigure protecția tuturor acestor valori, 
întrucât una nu poate exista fără cealaltă;

Or. en

Amendamentul 2
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. consideră că concluziile și avizele 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, precum și 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene constituie o bază importantă 
pentru interpretarea articolului 2 din 
TFUE și a sferei de aplicare a drepturilor 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale;

Or. en



PE648.375v01-00 4/23 AM\1199723RO.docx

RO

Amendamentul 3
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că articolul 51 alineatul 
(1) din Carta drepturilor fundamentale 
prevede că statele membre trebuie „să 
respecte drepturile și principiile și să 
promoveze aplicarea lor”; regretă că, 
potrivit Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 
unele state membre nu par să depună 
suficiente eforturi pentru a promova 
sensibilizarea sau punerea în aplicare a 
dispozițiilor Cartei;

1. subliniază că articolul 51 alineatul 
(1) din Carta drepturilor fundamentale 
prevede că statele membre trebuie „să 
respecte drepturile și principiile și să 
promoveze aplicarea lor”; regretă că, 
potrivit Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 
unele state membre nu par să depună 
suficiente eforturi pentru a promova 
sensibilizarea sau punerea în aplicare a 
dispozițiilor Cartei; subliniază că este 
necesară o mai bună promovare a Cartei 
pentru ca dispozițiile sale să devină mai 
eficiente și eventual pentru a promova 
utilizarea acesteia de către legiuitorii și 
judecătorii naționali ca sursă pozitivă de 
interpretare, chiar și în cazurile care nu 
intră în domeniul de aplicare al legislației 
UE;

Or. en

Amendamentul 4
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că articolul 51 alineatul 
(1) din Carta drepturilor fundamentale 
prevede că statele membre trebuie „să 
respecte drepturile și principiile și să 
promoveze aplicarea lor”; regretă că, 
potrivit Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA), unele state membre nu par să 
depună suficiente eforturi pentru a 
promova sensibilizarea sau punerea în 

1. subliniază că articolul 51 alineatul 
(1) din Carta drepturilor fundamentale 
prevede că statele membre trebuie „să 
respecte drepturile și principiile și să 
promoveze aplicarea lor”; se pare că nu se 
depune acelaşi efort în toate statele 
membre pentru a promova sensibilizarea 
sau punerea în aplicare a dispoziţiilor 
Cartei;
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aplicare a dispozițiilor Cartei;

Or. ro

Amendamentul 5
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. reamintește că „demnitatea 
umană, libertatea, democrația, egalitatea, 
statul de drept și respectarea drepturilor 
omului” sunt valorile pe care se 
întemeiază UE; subliniază importanța 
asigurării, consolidării şi promovării 
respectării depline a acestor valori atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor 
membre; reamintește că drepturile omului 
sunt universale și indivizibile;

Or. ro

Amendamentul 6
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 b. subliniază importanța asigurării 
respectării depline a Cartei drepturilor 
fundamentale pe întregul proces 
legislativ; reamintește că punerea în 
aplicare eficientă și precisă a legislației 
UE este esențială pentru protejarea 
valorilor Uniunii și că această protecție 
este esențială pentru credibilitatea UE în 
ansamblul său; de asemenea guvernele 
naționale vor trebui să crească gradul de 
sensibilizare a cetăţenilor din UE pentru 
ca aceștia să cunoască cu adevărat ce 
drepturi au și cum trebuie să acţioneze 
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dacă acestea le sunt încălcate.

Or. ro

Amendamentul 7
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 2 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) sprijină necesitatea unui schimb 
mai intens de informații cu privire la 
experiențele și abordările privind 
utilizarea Cartei între judecători, 
asociațiile de avocați și administrațiile 
publice din statele membre, dar și dincolo 
de frontierele naționale, inclusiv prin 
utilizarea, după caz, a instrumentelor de 
finanțare existente, cum ar fi cele 
prevăzute în programul „Justiție”, 
precum și necesitatea de a asigura 
programe de formare specifice pentru 
practicienii din domeniul dreptului;

Or. it

Amendamentul 8
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. consideră că concluziile și avizele 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene și jurisprudența Curții 
de Justiție a Uniunii Europene constituie 
o bază bună pentru interpretare a 
articolului 2 din TFUE şi a domeniului de 
aplicare al drepturilor consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. ro
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Amendamentul 9
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. propune modificarea sarcinilor 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, pentru a-i permite 
acesteia să sesizeze Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene în cazul în care statele 
membre nu respectă Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene sau 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 10
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este important să se 
asigure respectarea deplină a Cartei 
drepturilor fundamentale pe parcursul 
întregului proces legislativ; atrage atenția 
asupra importanței includerii unei analize 
a impactului asupra drepturilor 
fundamentale în cadrul evaluărilor 
impactului;

Or. en

Amendamentul 11
Maria Grapini
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 b. invită Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene să fie 
mandatată să prezinte un raport bianual 
cu privire la măsurile care ar trebui luate 
astfel încât cetățenilor din Uniunea 
Europeană cărora li s-au încălcat 
drepturile fundamentale, să le fie 
respectate drepturile, aşa cum este 
prevăzut în Carta drepturilor 
fundamentale ; Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a UE evidențiază lipsa 
unor politici naționale, în unele țări, care 
să promoveze și să sensibilizeze cetățenii 
cu privire la Cartă .

Or. ro

Amendamentul 12
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că punerea în aplicare a 
evaluărilor specifice ale impactului de gen 
pentru fiecare propunere legislativă este 
esențială pentru a elimina inegalitățile și 
a promova egalitatea de gen, astfel cum se 
prevede la articolul 8 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 13
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm reluarea rapidă a 
negocierilor privind aderarea Uniunii 
Europene la Convenția europeană a 
drepturilor omului, ca urmare a Avizului 
2/13 al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 18 decembrie 20141; 
reiterează importanța accelerării procesului 
de aderare, pentru a consolida protecția 
drepturilor fundamentale în Uniune și a-i 
întări poziția în discuțiile privind statul de 
drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate 
cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

3. sprijină ferm reluarea rapidă a 
negocierilor privind aderarea Uniunii 
Europene la Convenția europeană a 
drepturilor omului, ca urmare a Avizului 
2/13 al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 18 decembrie 20141 ; 
reiterează importanța accelerării procesului 
de aderare, pentru a consolida protecția 
drepturilor fundamentale în Uniune și a-i 
întări poziția în discuțiile privind statul de 
drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate 
cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE; 
salută faptul că, în următoarele luni, au 
fost deja programate două sesiuni de 
negocieri cu Consiliul Europei1 a și invită 
Comisia să se prezinte în fața 
comisiilor competente ale Parlamentului 
European la momente politice esențiale în 
cadrul negocierilor;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454

1 a Scrisoarea din 11 februarie 2020 din 
partea comisarei Jourová

Or. it

Amendamentul 14
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm reluarea rapidă a 
negocierilor privind aderarea Uniunii 
Europene la Convenția europeană a 
drepturilor omului, ca urmare a Avizului 
2/13 al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 18 decembrie 20141; 
reiterează importanța accelerării procesului 
de aderare, pentru a consolida protecția 
drepturilor fundamentale în Uniune și a-i 
întări poziția în discuțiile privind statul de 

3. sprijină ferm reluarea rapidă a 
negocierilor privind aderarea Uniunii 
Europene la Convenția europeană a 
drepturilor omului, ca urmare a Avizului 
2/13 al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 18 decembrie 20141 și în 
ceea ce privește respectarea și păstrarea 
autonomiei ordinii juridice a UE; 
reiterează importanța accelerării procesului 
de aderare, pentru a consolida protecția 
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drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate 
cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

drepturilor fundamentale în Uniune și a-i 
întări poziția în discuțiile privind statul de 
drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate 
cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454 1 ECLI:EU:C:2014:2454

Or. en

Amendamentul 15
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că există alte 
instrumente internaționale care ar 
introduce garanții suplimentare în ceea ce 
privește protejarea drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor și 
rezidenților Uniunii, cum ar fi Convenția 
de la Istanbul și Carta socială europeană; 
îndeamnă Consiliul să încheie ratificarea 
de către UE a Convenției de la Istanbul și 
invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru aderarea UE la Carta socială 
europeană;

Or. en

Amendamentul 16
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 a. reitereaza importanța că în toate 
statele membre să se consolideze 
drepturile omului și drepturile copilului , 
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iar încălcările acestor drepturi să atragă 
răspunderea statului membru în care 
acestea sunt identificate.

Or. ro

Amendamentul 17
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că articolul 7 din TUE 
oferă un mecanism de ultimă instanță 
pentru protejarea valorilor Uniunii care 
nu a fost folosit efectiv, din cauza 
dificultății de a se ajunge la o decizie cu 
un astfel de prag înalt pentru votare, într-
un organism în care considerațiile politice 
joacă un rol esențial;

Or. en

Amendamentul 18
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită adoptarea unui mecanism 
al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale, bazat pe 
rezoluțiile sale anterioare1a, care nu 
creează o ierarhie a valorilor și asigură 
faptul că nu numai statul de drept, ci și 
alte valori ale Uniunii, inclusiv un spectru 
mai larg de drepturi fundamentale, sunt 
evaluate în mod corespunzător;
_________________



PE648.375v01-00 12/23 AM\1199723RO.docx

RO

1a Rezoluția Parlamentului European din 
25 octombrie 2016 conținând 
recomandări adresate Comisiei referitoare 
la crearea unui mecanism al UE pentru 
democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, P8_TA(2016)0409; 
Rezoluția Parlamentului European din 14 
noiembrie 2018 referitoare la necesitatea 
unui mecanism cuprinzător la nivelul UE 
pentru protejarea democrației, a statului 
de drept și a drepturilor fundamentale - 
Texte adoptate, P8_TA(2018)0456.

Or. en

Amendamentul 19
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor referitoare 
la statul de drept în fiecare țară în mod ad-
hoc și solicită elaborarea unor criterii și a 
unor evaluări contextuale care să ghideze 
statele membre în ceea ce privește 
recunoașterea și abordarea oricărei posibile 
chestiuni privind statul de drept în mod 
regulat și comparativ;

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2 ; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor referitoare 
la statul de drept în fiecare țară în mod ad-
hoc și solicită elaborarea unor criterii și a 
unor evaluări contextuale care să ghideze 
statele membre în ceea ce privește 
recunoașterea și abordarea oricărei posibile 
chestiuni privind statul de drept în mod 
regulat și comparativ; consideră că ar fi de 
dorit să se ajungă la o cultură comună a 
statului de drept în cele 27 de state 
membre și în instituțiile Uniunii, prin 
utilizarea unor definiții, standarde și 
valori de referință comune; subliniază că 
principiul statului de drept se aplică nu 
numai în ceea ce privește calitatea 
proceselor legislative, ci și în ceea ce 
privește aplicarea efectivă și 
nediscriminatorie a legislației deja 
existente.

_________________ _________________
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2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

Or. en

Amendamentul 20
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor referitoare 
la statul de drept în fiecare țară în mod ad-
hoc și solicită elaborarea unor criterii și a 
unor evaluări contextuale care să ghideze 
statele membre în ceea ce privește 
recunoașterea și abordarea oricărei posibile 
chestiuni privind statul de drept în mod 
regulat și comparativ;

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor referitoare 
la statul de drept în fiecare țară în mod ad-
hoc și solicită elaborarea unor criterii și a 
unor evaluări contextuale care să ghideze 
statele membre în ceea ce privește 
recunoașterea și abordarea oricărei posibile 
chestiuni privind statul de drept în mod 
regulat și comparativ; consideră că 
evaluările periodice de acest tip ar fi utile, 
printre altele având în vedere propunerea 
de Regulament privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre3 a; invită statele 
membre să fie întotdeauna pregătite să 
apere statul de drept;

_________________ _________________
2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.
3 a COM(2018)0324 - 2018/0136(COD).

Or. it

Amendamentul 21
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor 
referitoare la statul de drept în fiecare țară 
în mod ad-hoc și solicită elaborarea unor 
criterii și a unor evaluări contextuale care 
să ghideze statele membre în ceea ce 
privește recunoașterea și abordarea 
oricărei posibile chestiuni privind statul 
de drept în mod regulat și comparativ;

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a problemei 
deficitelor democratice, a deficiențelor în 
materie de stat de drept sau a cazurilor de 
încălcare a drepturilor fundamentale în 
fiecare țară în mod ad-hoc și solicită 
elaborarea unor criterii și evaluări 
periodice de către experți independenți ca 
parte a noului mecanism al UE privind 
democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale, care să permită Comisiei să 
decidă cu privire la necesitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor într-un mod mai 
coerent;

_________________ _________________
2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

Or. en

Amendamentul 22
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2 ; recomandă o deviere de 
la abordarea existentă a cauzelor 
referitoare la statul de drept în fiecare țară 
în mod ad-hoc și solicită elaborarea unor 
criterii și a unor evaluări contextuale care 

4. subliniază că un sistem judiciar 
independent reprezintă piatra de temelie a 
statului de drept și a dreptului la o protecție 
juridică efectivă2 ; recomandă o schimbare 
a actualei abordări existente privind 
cauzele referitoare la statul de drept în 
fiecare ţară , în modul ad-hoc și solicită 
elaborarea unor criterii și a unor evaluări 
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să ghideze statele membre în ceea ce 
privește recunoașterea și abordarea oricărei 
posibile chestiuni privind statul de drept în 
mod regulat și comparativ;

contextuale care să ghideze statele membre 
în ceea ce privește recunoașterea și 
abordarea oricărei posibile chestiuni 
privind statul de drept în mod regulat și 
comparativ; recomandă o definire a 
conceptului „statul de drept ” şi stabilirea 
modalităţii de verificare a funcţionării 
statului de drept.

_________________ _________________
2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, 
articolul 67 alineatul (4) din TFUE și 
articolul 47 din Cartă.

Or. ro

Amendamentul 23
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
conferințe privind viitorul Europei, ar 
putea fi identificate priorități politice 
predefinite, dar neexhaustive, precum 
valorile europene, drepturile și libertățile 
fundamentale3;

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
conferințe privind viitorul Europei, ar 
putea fi identificate priorități politice 
predefinite, dar neexhaustive, precum 
valorile europene, drepturile și libertățile 
fundamentale3; salută faptul că protecția 
valorilor europene și, în special, a 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor Uniunii se numără printre 
cele șase priorități politice ale Comisiei 
Europene și în Agenda strategică a 
Consiliului European pentru 2019-2024;

_________________ _________________
3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

Or. it
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Amendamentul 24
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
conferințe privind viitorul Europei, ar 
putea fi identificate priorități politice 
predefinite, dar neexhaustive, precum 
valorile europene, drepturile și libertățile 
fundamentale3;

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
Conferințe privind viitorul Europei, 
adoptarea unor noi mecanisme de 
protecție a valorilor europene, inclusiv a 
drepturilor și libertăților fundamentale , ar 
trebui să fie o prioritate3;

_________________ _________________
3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

Or. en

Amendamentul 25
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
conferințe privind viitorul Europei, ar 
putea fi identificate priorități politice 
predefinite, dar neexhaustive, precum 
valorile europene, drepturile și libertățile 
fundamentale3;

5. reiterează că, în cadrul viitoarei 
conferințe privind viitorul Europei, valorile 
europene sau libertățile și drepturile 
fundamentale3 vor fi, cu siguranță, un 
subiect important de dezbatere pentru 
cetățeni;

_________________ _________________
3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

3 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la poziția 
Parlamentului European față de Conferința 
privind viitorul Europei. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0010, alineatul (7).

Or. fr
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Amendamentul 26
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că articolul 12 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 11 din Convenția 
europeană a drepturilor omului prevăd că 
orice persoană are dreptul la libertatea de 
întrunire pașnică; subliniază că violența 
poliției reprezintă o intimidare gravă care 
pune în pericol aplicarea acestui drept; 
condamnă utilizarea disproporționată a 
forței de către forțele de poliție în cadrul 
demonstrațiilor pașnice din întreaga 
Uniune; încurajează autoritățile naționale 
competente să asigure desfășurarea unor 
anchete transparente, imparțiale, 
independente și efective în cazurile în 
care se suspectează sau se raportează 
utilizarea disproporționată a forței; 
reamintește că forțele de ordine trebuie să 
răspundă întotdeauna pentru îndeplinirea 
atribuțiilor lor și pentru respectarea 
cadrelor juridice și operaționale 
relevante;

Or. fr

Amendamentul 27
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. reiterează că, vocea cetățenilor din 
UE trebuie să fie luată în considerare cu 
privire la deciziile privind viitorul Europei 
şi va trebui să existe o consultare 
autentică deschisă, inclusivă și 



PE648.375v01-00 18/23 AM\1199723RO.docx

RO

democratică care să ajungă la toți 
cetățenii din toate regiunile și orașele 
Uniunii; UE trebuie să continue, după 
Conferință, să dialogheze direct cu 
cetățenii săi, pentru a stabili un mecanism 
de dialog permanent.

Or. ro

Amendamentul 28
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sugerează că Conferința privind 
viitorul Europei ar trebui să aibă în 
vedere furnizarea către Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene a competenței cu 
privire la toate aspectele dreptului UE, în 
conformitate cu principiul separării 
puterilor; subliniază că extinderea 
competenței Curții ar facilita, de 
asemenea, aderarea UE la Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale;

Or. en

Amendamentul 29
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că UE trebuie să 
exploateze mai sistematic clauzele 
specifice prevăzute în tratate, care ar 
consolida protecția drepturilor 
fundamentale; în acest sens, solicită 
activarea cât mai curând posibil a 
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dispozițiilor prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE pentru a include 
violența de gen în catalogul de infracțiuni 
recunoscute la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 30
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută faptul că Comisia a anunțat 
o nouă strategie pentru punerea în 
aplicare a Cartei drepturilor 
fundamentale în programul său de lucru 
pentru 2020; se așteaptă ca acesta să se 
concentreze asupra sensibilizării la nivel 
național;

Or. it

Amendamentul 31
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța garantării, 
în toate statele membre, a unei protecții 
efective și coerente a statului de drept și a 
prevenirii încălcării drepturilor 
fundamentale și recunoaște că statul de 
drept joacă un rol-cheie în prevenirea 
cazurilor de încălcare a drepturilor 
fundamentale; reamintește că drepturile 
fundamentale sunt parte integrantă din 
valorile UE și că articolul 7 din TUE 
conține un mecanism de răspuns la orice 
încălcare gravă și repetată sau la orice 
risc clar de încălcare gravă de către un 
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stat membru a valorilor menționate la 
articolul 2 din TUE și subliniază că 
articolul 7 ar trebui aplicat în mod 
uniform tuturor statelor membre, pentru a 
asigura egalitatea de tratament;

Or. en

Amendamentul 32
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită interzicerea anumitor 
tipuri de arme și dispozitive letale pentru 
menținerea ordinii publice, cum ar fi 
grenade lacrimogene paralizante sau 
LBD 40, în conformitate cu remarcile 
Consiliului Europei și ale Parlamentului; 
solicită interzicerea totală a tehnicilor de 
imobilizare care vizează imobilizarea 
respirației; invită statele membre să nu 
adopte legi restrictive privind libertatea de 
întrunire;

Or. fr

Amendamentul 33
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă UE să-și reformeze 
tratatele pentru a permite controlul 
jurisdicțional al drepturilor fundamentale 
de către Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, conferind Cartei drepturilor 
fundamentale aplicabilitate directă în 
toate domeniile și în toate statele membre; 
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solicită să li se permită persoanelor fizice 
să inițieze proceduri împotriva unui stat 
membru pentru încălcarea drepturilor 
fundamentale, după epuizarea tuturor 
căilor de atac de la nivel intern;

Or. en

Amendamentul 34
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește totodată că obstacolul 
major în aplicarea articolului 7 alineatul 
(2) din TUE, în cazul existenței unei 
încălcări grave și repetate a valorilor 
fundamentale ale Uniunii Europene într-
un stat membru, conform articolului 7 
alineatul (2) din TUE, necesită 
unanimitate în Consiliu;

Or. en

Amendamentul 35
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. propune ca Conferința Europei să 
revizuiască mecanismele de sancțiuni 
prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din 
TUE pentru a garanta mai bine protecția 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale; reamintește că propunerea 
de Regulament privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1 ar permite 
introducerea unor sancțiuni pentru statele 
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membre a căror nerespectare a statului de 
drept pune în pericol execuția 
corespunzătoare a bugetului UE și 
interesele financiare ale UE; subliniază, 
cu toate acestea, necesitatea de a modifica 
Tratatul UE pentru a consolida 
mecanismele generale de aplicare a 
sancțiunilor prevăzute la articolul 7 
alineatul (3);
1COM(2018)0324 -2018/0136(COD)

Or. en

Amendamentul 36
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. insistă asupra faptului că 
respectarea statului de drept ar trebui 
inclusă ca criteriu obligatoriu și 
executoriu în tratatele de încheiere a 
aderării unor noi state membre la UE;

Or. en

Amendamentul 37
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că retragerea 
Regatului Unit din Uniunea Europeană va 
afecta drepturile cetățenilor, astfel cum 
sunt acestea menționate în partea a doua a 
TFUE și în titlul V din Carta drepturilor 
fundamentale; consideră că controlul 
comun exercitat de Parlamentul European 
și de Parlamentul britanic în ceea ce 
privește punerea în aplicare și executarea 

6. ia act de faptul că retragerea 
Regatului Unit din Uniunea Europeană va 
afecta drepturile cetățenilor, astfel cum 
sunt acestea menționate în partea a doua a 
TFUE și în titlul V din Carta drepturilor 
fundamentale; consideră că controlul 
comun exercitat de Parlamentul European 
și de Parlamentul britanic în ceea ce 
privește punerea în aplicare și executarea 
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Acordului de retragere ar fi benefic și ar 
saluta înființarea de structuri comune în 
acest scop4.

Acordului de retragere ar fi benefic și ar 
saluta înființarea de structuri comune în 
acest scop4; salută faptul că, în primii 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
Acordului de retragere, Comisia ar trebui 
să raporteze anual Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
punerea în aplicare a acordului, în special 
în ceea ce privește partea a doua 
(Drepturile cetățenilor); se așteaptă ca 
Comisia să continue să raporteze cu 
privire la a doua parte a acordului după 
acest termen limită;

_________________ _________________
4 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0006, alineatul (22).

4 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere. Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0006, alineatul (22).

Or. it


