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Amendamentul 1
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește că arhitectura UE 
privind statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale a evoluat 
continuu de la crearea Comunității 
Europene (CE) și că, după ce a fost 
introdusă în CE prin jurisprudența Curții 
de Justiție, a fost ancorată și consolidată 
treptat în Actul unic european, Tratatul 
de la Maastricht, Tratatul de la 
Amsterdam, Tratatul de la Nisa și 
Tratatul de la Lisabona și că, în prezent, 
respectarea statului de drept, a 
democrației și a drepturilor fundamentale 
sunt recunoscute ca valorile pe care se 
întemeiază Uniunea; întrucât acest proces 
trebuie să fie dus mai departe;

Or. en

Amendamentul 2
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. reamintește că UE a prevăzut în 
criteriile sale de aderare că, pentru a 
deveni membru al UE, un stat candidat 
trebuie să îndeplinească criteriile de 
stabilitate a instituțiilor care garantează 
democrația, statul de drept, drepturile 
omului, respectarea și protecția 
minorităților; evidențiază, cu toate 
acestea, că UE nu dispune de instrumente 
efective pentru a aplica aceste criterii 
după ce un stat aderă la UE;
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Or. en

Amendamentul 3
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state membre 
și în UE în sine; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă împotriva 
transgresiunilor statelor membre, ale 
instituțiilor UE sau ale unor părți private 
sau emanații ale statelor, în egală 
măsură. Protecția statului de drept în 
cadrul aplicării dreptului Uniunii este o 
valoare fundamentală a Uniunii ca o 
comunitate de drept internațional;

Or. en

Amendamentul 4
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 

1. subliniază importanța respectării 
statului de drept și a obligației statelor 
membre de a asigura o protecție 
jurisdicțională efectivă, care reprezintă o 
valoare fundamentală a Uniunii ca o 
comunitate de drept;
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Uniunii ca o comunitate de drept;

Or. en

Amendamentul 5
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în Uniunea Europeană; 
reamintește, în special, importanța 
respectării statului de drept și a obligației 
tuturor statelor membre de a asigura, în 
mod egal, o protecție jurisdicțională 
efectivă și a instituțiilor Uniunii Europene 
de a respecta statul de drept, fără a aduce 
atingere articolului 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), articolului 4 
din TUE și principiilor subsidiarității și 
proporționalității, care reprezintă valori 
fundamentale ale Uniunii ca o comunitate 
de drept;

Or. en

Amendamentul 6
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; constată că pandemia de 
COVID-19 a fost folosită pentru a limita 
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obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

drepturile și libertățile fundamentale ale 
cetățenilor, astfel cum sunt prevăzute de 
Carta drepturilor fundamentale a UE, 
inclusiv prin cenzură nejustificată, prin 
încurajarea discriminării, a dezinformării 
și a discursului de incitare la ură; 
reamintește, în special, importanța 
promovării și apărării statului de drept, ca 
o condiție preliminară pentru orice 
sisteme democratice sănătoase, precum și 
pentru a asigura protecția drepturilor 
fundamentale și a valorilor Uniunii, și ca 
o condiție necesară pentru respectarea 
tuturor drepturilor și obligațiilor care 
decurg din tratate;

Or. en

Amendamentul 7
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; solicită adoptarea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul 
de drept și drepturile fundamentale, 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; reamintește importanța 
respectării statului de drept și a obligației 
statelor membre de a asigura o protecție 
jurisdicțională efectivă, care reprezintă o 
valoare fundamentală a Uniunii ca o 
comunitate de drept;

Or. en
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Amendamentul 8
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; crede cu tărie că este necesar un 
mecanism de monitorizare care să 
acopere pe deplin articolul 2 din TUE și 
subliniază că drepturile omului și 
democrația sunt valori comune, pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană; 
reamintește, în special, importanța 
respectării statului de drept și a obligației 
statelor membre de a asigura o protecție 
jurisdicțională efectivă, care reprezintă o 
valoare fundamentală a Uniunii ca o 
comunitate de drept;

Or. en

Amendamentul 9
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept, a 
democrației și a drepturilor fundamentale 
și a obligației statelor membre de a asigura 
o protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
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Uniunii ca o comunitate de drept;

Or. en

Amendamentul 10
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state 
membre; reamintește, în special, 
importanța respectării statului de drept și a 
obligației statelor membre de a asigura o 
protecție jurisdicțională efectivă, care 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

1. consideră că situația în ceea ce 
privește statul de drept, democrația și 
drepturile fundamentale s-a deteriorat în 
mod substanțial în mai multe state membre, 
ceea ce este extrem de regretabil; 
accentuează că Uniunea se întemeiază pe 
un set de principii comune privind 
democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale, astfel cum se prevede la 
articolul 2 din TUE; reamintește, în 
special, importanța respectării statului de 
drept și a obligației statelor membre de a 
asigura o protecție jurisdicțională efectivă, 
care reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii ca o comunitate de drept;

Or. en

Amendamentul 11
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că UE nu are încă 
mecanisme efective pentru a monitoriza, 
preveni și pune capăt amenințărilor 
sistemice la adresa statului de drept și a 
democrației în statele membre; salută, în 
acest sens, comunicarea Comisiei privind 
consolidarea statului de drept în cadrul 
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Uniunii și acțiunile prevăzute de aceasta; 
invită Comisia să implementeze cadrul 
privind statul de drept propus fără 
întârzieri nejustificate; consideră că este 
necesară introducerea de sancțiuni 
eficace, disuasive și proporționale;

Or. en

Amendamentul 12
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de contradicția dintre faptul 
că, în timp ce în cazul viitoarelor state 
membre se verifică respectarea acestor 
valori înainte de aderarea la Uniune, nu 
există o metodă similară pentru a 
supraveghea respectarea acestor principii 
fondatoare după intrarea în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 13
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că aderarea Uniunii 
Europene la Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale reprezintă o 
obligație legală, prevăzută la articolul 6 
alineatul (2) din TUE; reamintește că 
aderarea la CEDO va constitui un pas 
înainte în procesul integrării europene și 
va mări coerența dintre Uniune și 
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Consiliul Europei, consolidând și mai 
mult protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale în UE; regretă faptul că 
până acum nu s-au făcut progrese către 
îndeplinirea acestei obligații din Tratat; 
invită Comisia să intensifice eforturile 
pentru a respecta tratatele și să încheie 
negocierile fără întârzieri nejustificate;

Or. en

Amendamentul 14
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. evidențiază că lipsa mecanismelor 
de monitorizare, evaluare și supraveghere 
a principiilor legale pe care se întemeiază 
UE nu ar reprezenta o problemă dacă 
statele membre ar respecta aceste principii 
după aderarea la Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 15
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. ia act de faptul că instituirea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul 
de drept și drepturile fundamentale 
trebuie să fie corelată cu consolidarea 
funcționării democratice a Uniunii; 
regretă că, până acum, cererile de dialog 
cu anumite guverne au condus numai la 
soluții limitate;
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Amendamentul 16
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază importanța elaborării 
unui mecanism obiectiv, bazat pe dovezi, 
care să evalueze democrația, statul de 
drept și respectarea libertăților 
fundamentale într-un mod echitabil și 
imparțial;

Or. en

Amendamentul 17
Vladimír Bilčík, Sven Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. solicită consolidarea Curții de 
Justiție a Uniunii Europene prin 
introducerea unui instrument de plângeri 
individuale pentru cetățeni; subliniază 
necesitatea instituirii unui mecanism de 
arbitraj pentru aspecte constituționale; 
propune ca acest subiect să fie dezbătut în 
cursul viitoarei conferințe privind viitorul 
Europei;

Or. en

Amendamentul 18
Gunnar Beck

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE, precum și să 
respecte principiile atribuirii și 
subsidiarității de la articolul 5 din TUE și, 
prin urmare, împreună cu statele membre, 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii și a valorilor constituționale 
naționale, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate;

Or. en

Amendamentul 19
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să acorde o atenție deosebită 
respectării acestuia în cursul activității lor 
și să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate și în temeiul 
articolului 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și al articolului 4 din TUE, 
acordând o atenție deosebită principiilor 
subsidiarității și proporționalității, 
stabilind, în același timp, evaluări detaliate 
ale situațiilor din toate statele membre, în 
mod egal, pe baza unui dialog sincer între 
statele membre, respectând totodată 
principiile prevăzute în tratate;
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Or. en

Amendamentul 20
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și solicită ca 
mecanismul existent să fie revizuit în 
conformitate cu repartizarea 
competențelor între cele trei instituții, 
astfel cum este prevăzută de tratate, 
stabilind, în același timp, evaluări detaliate 
ale situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni relevante de pus în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 21
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
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activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional, bazat pe un respect 
egal față de toate statele membre și fără 
criterii politice;

Or. en

Amendamentul 22
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, rapoarte anuale privind 
situațiile din toate statele membre, pe baza 
evaluării efectuate de un grup de experți 
independenți, și stabilind acțiuni 
preventive și corective;

Or. en

Amendamentul 23
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 2. insistă asupra faptului că instituțiile 
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Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie, fără criterii 
politice, la apărarea valorilor Uniunii, în 
conformitate cu procedurile prevăzute în 
tratate; solicită ca aceste activități să fie 
reglementate printr-un acord 
interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

Or. en

Amendamentul 24
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări detaliate ale 
situațiilor din toate statele membre, 
stabilind acțiuni preventive și corective;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
Uniunii trebuie să coopereze în mod onest 
și reciproc, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din TUE și, prin urmare, toate 
ar trebui să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate; solicită ca aceste 
activități să fie reglementate printr-un 
acord interinstituțional și ca mecanismele 
existente să fie consolidate, stabilind, în 
același timp, evaluări independente 
detaliate ale situațiilor din toate statele 
membre, stabilind acțiuni preventive și 
corective;

Or. en

Amendamentul 25
László Trócsányi

Proiect de aviz
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Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. arată că principiul statului de 
drept nu este obligatoriu numai pentru 
statele membre, ci și pentru instituțiile 
Uniunii Europene, astfel cum se prevede 
la articolul 263 din TFUE și în 
preambulul Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, iar 
certitudinea juridică, accesul la justiție 
împreună cu nediscriminarea și egalitatea 
în fața legii sunt pietre de temelie 
indispensabile ale statului de drept,

Or. en

Amendamentul 26
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. propune ca grupul de experți 
independenți să fie format din câte un 
expert numit de parlamentul fiecărui stat 
membru, din rândul foștilor judecători la 
curțile constituționale sau la curțile 
supreme, precum și din zece experți 
propuși de mediul academic, de societatea 
civilă și de organizațiile internaționale și 
numiți de Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 27
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că sistemul de cerințe 
prevăzut în contextul statului de drept și 
bazat pe principiul democrației a fost 
creat și integrat inițial în tratate pentru a 
îmbunătăți funcționarea democratică și 
eficientă a instituțiilor UE și a le permite, 
astfel, să își îndeplinească sarcinile într-
un cadru instituțional unic;

Or. en

Amendamentul 28
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. accentuează că Uniunea 
Europeană ar trebui să își îndeplinească 
rolul de a-și examina instituțiile pentru a 
vedea dacă funcționarea lor respectă 
principiul democrației și statul de drept;

Or. en

Amendamentul 29
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței 
de auto-organizare, cele trei instituții ar 
trebui să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 30
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar trebui 
să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare este necesar ca, în toate 
statele membre, cele trei instituții să 
evalueze posibilitățile de a îmbunătăți 
cooperarea în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 31
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar 
trebui să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE, viitorul acord 
interinstituțional privind un mecanism al 
UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale ar trebui, de 
asemenea, să stabilească proceduri clare 
pentru coordonarea cooperării dintre 
instituții în acest domeniu; solicită 
includerea unei dezbateri privind 
concluziile raportului anual în cadrul 
Consiliului și al unei conferințe 
interparlamentare organizate de 
Parlament într-un ciclu anual de 
monitorizare;
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Or. en

Amendamentul 32
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar trebui 
să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar trebui 
să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu; constată, cu toate 
acestea, că trebuie evitată crearea de noi 
structuri și suprapunerea acestora, fiind 
preferabilă opțiunea de a integra și 
încorpora instrumentele existente;

Or. en

Amendamentul 33
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar trebui 
să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar trebui 
să înființeze un organism comun 
consultativ responsabil cu facilitarea 
dialogului dintre ele în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 34
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Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pentru o punere în 
aplicare eficientă, în conformitate cu 
articolul 295 din TFUE și a competenței de 
auto-organizare, cele trei instituții ar 
trebui să înființeze un organism comun 
responsabil cu coordonarea cooperării lor 
în acest domeniu;

3. consideră că, pentru respectarea 
eficientă a tuturor obligațiilor din tratate, 
inclusiv a limitărilor competențelor UE, în 
conformitate cu articolul 295 din TFUE, 
cele trei instituții ar trebui să continue să 
utilizeze procedura acordurilor 
interinstituționale;

Or. en

Amendamentul 35
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că orice 
critică privind presupuse încălcări ale 
statului de drept ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să respecte întrutotul formulările din 
tratatele UE, în conformitate cu 
standardele stabilite de metodele general 
acceptate de interpretare a tratatelor, cum 
ar fi Convenția de la Viena privind 
dreptul tratatelor și să conducă la măsuri 
eficace și realiste;

Or. en

Amendamentul 36
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste; 
evidențiază că, dacă Comisia nu respectă 
aceste principii, iar acest instrument este 
folosit, în cele din urmă, pentru a face 
presiuni asupra statelor membre să se 
alinieze agendei politice a principalelor 
partide politice europene, își va pierde 
credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 37
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste; 
evidențiază că este necesar un sistem de 
monitorizare care să urmărească 
îndeaproape situațiile din toate statele 
membre, fără criterii politice, pentru a 
aborda problemele apărute cât mai rapid, 
înainte ca ele să evolueze și să devină mai 
complicat de gestionat la nivel european;

Or. en

Amendamentul 38
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Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste; 
consideră, în acest sens, că evaluarea ar 
trebui să fie efectuată de un grup 
independent de experți, ale cărui 
constatări ar trebui făcute publice;

Or. en

Amendamentul 39
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective, 
provenite din evaluarea grupului de 
experți independenți, și să conducă la 
măsuri eficace și realiste, cum ar fi 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor sau sancțiuni, atunci când 
este cazul;

Or. en

Amendamentul 40
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
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Durand, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat, în toate etapele sale, de 
principiile transparenței, imparțialității și 
egalității între statele membre, să se bazeze 
pe dovezi obiective, protejate de orice 
strategie răuintenționată de dezinformare 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

Or. en

Amendamentul 41
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la recomandări eficace și 
realiste pregătite de experți independenți 
desemnați de statele membre;

Or. en

Amendamentul 42
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și indicatori și criterii măsurabile și să 
conducă la măsuri eficace și proporționale;

Or. en

Amendamentul 43
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să fie 
reglementat de principiile transparenței, 
imparțialității și egalității între statele 
membre, să se bazeze pe dovezi obiective 
și să conducă la măsuri eficace și realiste;

4. insistă asupra faptului că orice 
monitorizare a statului de drept ar trebui 
să fie reglementată de principiile 
transparenței, imparțialității și egalității 
între toate statele membre, să se bazeze pe 
dovezi obiective și să conducă la măsuri 
eficace și realiste;

Or. en

Amendamentul 44
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că, în timp ce în 
cadrul juridic al UE statul de drept este 
menționat în mod explicit ca valoare 
comună UE și statelor sale membre 
(articolul 2 din TUE), tratatele UE nu 
oferă o definiție a acestei noțiuni; 
accentuează că statul de drept este un 
aspect complex și vag din multe puncte de 
vedere, și prin urmare instituirea ciclului 
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de monitorizare anuală ar necesita un 
consens cu privire la principiile statului 
de drept comune tuturor statelor membre; 
consideră că, în cel mai strict sens, statul 
de drept reprezintă un sistem în care legile 
sunt aplicate și respectate, și că în 
definirea acestui concept Comisia 
Europeană ar trebui să folosească o 
definiție extinsă, bazată pe principiile 
prevăzute de jurisprudența Curții 
Europene de Justiție și a Curții Europene 
a Drepturilor Omului, precum și pe 
principiile exprimate de Comisia de la 
Veneția;

Or. en

Amendamentul 45
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că orice monitorizare a 
statului de drept ar trebui să respecte 
identitatea națională și structura 
constituțională a statelor membre, astfel 
cum sunt sprijinite de tratate [articolul 4 
alineatul (2) din TUE];

Or. en

Amendamentul 46
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că statul de drept este 
corelat în mod intrinsec cu respectarea 
democrației și a drepturilor fundamentale 
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și că, prin urmare, cele trei principii 
trebuie monitorizate împreună;

Or. en

Amendamentul 47
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât 
și în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu 
societatea civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât 
și în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu 
societatea civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 

5. consideră că instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative;
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publice în acest proces;

Or. en

Amendamentul 49
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu 
societatea civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

5. consideră că, în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, 
instituțiile ar trebui, în conformitate cu 
articolul 11 din TUE, să mențină un dialog 
deschis cu statele membre și instanțele 
internaționale, inclusiv Curtea 
Internațională de Justiție și curțile 
constituționale ale statelor membre pentru 
a ajunge la o metodologie legală generală, 
acceptată pe scară largă, de evaluare a 
presupuselor încălcări ale tratatelor;

Or. en

Amendamentul 50
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu 
societatea civilă organizată, iar opiniile și 

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu 
reprezentanții statelor membre, precum și 
cu alte părți interesate relevante, cum ar 
fi instituțiile și organismele UE, 
organizațiile internaționale, rețelele și 
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contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

asociațiile judiciare, ONG-urile, mediul 
academic și grupurile de reflecție;

Or. en

Amendamentul 51
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată în toate fazele ciclului 
anual de monitorizare, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces; sugerează ca 
Ombudsmanul European și alte 
organisme ale UE să își aducă contribuția 
la grupul independent de experți, după 
caz;

Or. en

Amendamentul 52
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
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conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate relevante; prin urmare, ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să prevadă 
consultări obligatorii cu reprezentanții 
parlamentelor naționale din statele 
membre și cu organizațiile societății 
civile, iar opiniile și contribuțiile acestora 
ar trebui făcute publice și luate în 
considerare în mod corespunzător în acest 
proces;

Or. en

Amendamentul 53
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui incluse în 
rapoartele anuale;

Or. en

Amendamentul 54
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative; prin urmare, 
ciclul anual de monitorizare ar trebui să 
prevadă consultări obligatorii cu societatea 
civilă organizată, iar opiniile și 
contribuțiile acestora ar trebui făcute 
publice în acest proces;

5. consideră că, atât în procesul de 
stabilire a acordului interinstituțional, cât și 
în funcționarea ciclului anual de 
monitorizare, instituțiile ar trebui, în 
conformitate cu articolul 11 din TUE, să 
mențină un dialog deschis cu părțile 
interesate reprezentative și imparțiale; prin 
urmare, ciclul anual de monitorizare ar 
trebui să prevadă consultări obligatorii și 
deschise cu societatea civilă organizată, iar 
opiniile și contribuțiile acestora ar trebui 
făcute publice în acest proces;

Or. en

Amendamentul 55
Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld, Gilles Boyer, Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că Consiliul Europei joacă un 
rol crucial în monitorizarea respectării 
drepturilor fundamentale și a statului de 
drept în Europa; prin urmare, insistă ca 
consultările cu Consiliul și, mai ales, cu 
Comisia de la Veneția să aibă loc în mod 
regulat și ca expertiza acestora să fie 
luată în considerare în evaluările și 
recomandările noului mecanism de 
monitorizare comun;

Or. en

Amendamentul 56
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, în cazul României și 
al Bulgariei, a fost instituit un mecanism 
de cooperare și verificare (MCV) în 
momentul aderării la UE la 1 ianuarie 
2007, ca măsură tranzitorie pentru a ajuta 
cele două țări să remedieze deficiențele în 
domeniul reformei judiciare, corupției și 
crimei organizate, și că după 13 ani de la 
aderare, mecanismul este încă aplicat în 
cazul ambelor țări; consideră că ciclul 
anual de monitorizare, care s-ar aplica în 
mod egal tuturor statelor membre ale 
Uniunii Europene, ar trebui să 
înlocuiască MCV; consideră că criteriile 
fixate de Comisia Europeană pentru a 
evalua progresele înregistrate în cadrul 
MCV ar putea fi utilizate în ciclul anual 
de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 57
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

6. recunoaște că, în orice exercițiu de 
colectare a informațiilor privind 
presupuse încălcări ale tratatelor, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a-și prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

Or. en

Amendamentul 58
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii; consideră 
că toate mecanismele alternative aplicate 
statelor membre ar trebui înlocuite cu 
acest instrument unic, care va permite o 
evaluare transparentă și acceptată pentru 
toți;

Or. en

Amendamentul 59
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii; subliniază 
importanța abordării active și 
responsabile a ciclului anual de 
monitorizare de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 60
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 

6. recunoaște că, având în vedere 
egalitatea tuturor statelor membre, 
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trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

acestora ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a-și prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

Or. en

Amendamentul 61
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

6. recunoaște că, în cadrul ciclului 
anual de monitorizare, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a-și 
prezenta poziția în întregime, fără a 
împiedica eficiența procedurii;

Or. en

Amendamentul 62
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de faptul că statele membre 
sunt „stăpânele tratatelor”, iar orice 
dezbatere privind reforma mecanismelor 
de monitorizare ar trebui purtată doar cu 
ocazia Conferinței privind viitorul 
Europei, iar monitorizarea statului de 
drept ar trebui să fie negociată cu statele 
membre în consecință; consideră că 
procedura prevăzută la articolul 7 din 
TUE este singura procedură disponibilă 
în temeiul tratatelor pentru a garanta 
statul de drept și că instituțiile UE nu pot 
propune niciun mecanism complementar 
și preventiv la nivelul Uniunii; subliniază 
faptul că orice monitorizare a statului de 
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drept trebuie să respecte principiile 
obiectivității, nediscriminării și egalității 
de tratament, precum și o abordare 
nepărtinitoare și bazată pe probe;

Or. en

Amendamentul 63
Włodzimierz Cimoszewicz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. evidențiază că, pentru a asigura 
succesul valorilor UE, ar trebui să se 
acorde un sprijin financiar adecvat 
organizațiilor societății civile care apără 
democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale, atât la nivel național, cât și 
la nivel regional, astfel cum se prevede în 
propunerea de regulament privind 
programul „Drepturi și valori”, precum și 
să se acorde sprijin general persoanelor 
care raportează încălcări ale valorilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 64
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 

eliminat
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rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele 
legitime ale destinatarilor și beneficiarilor 
finali ai fondurilor Uniunii;
_________________
1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

Or. en

Amendamentul 65
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 
rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele 
legitime ale destinatarilor și beneficiarilor 
finali ai fondurilor Uniunii;

eliminat

_________________
1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

Or. en

Amendamentul 66
Gunnar Beck
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 
rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele 
legitime ale destinatarilor și beneficiarilor 
finali ai fondurilor Uniunii;

eliminat

_________________
1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

Or. en

Amendamentul 67
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 
rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele 
legitime ale destinatarilor și beneficiarilor 
finali ai fondurilor Uniunii;

eliminat
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_________________
1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

Or. en

Amendamentul 68
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 
rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele legitime 
ale destinatarilor și beneficiarilor finali ai 
fondurilor Uniunii;

7. insistă asupra integrării depline a 
ciclului anual de monitorizare în 
Regulamentul privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre1, stabilind o 
legătură între transferurile bugetare și 
rezultatele procesului de monitorizare, 
protejând în același timp interesele legitime 
ale destinatarilor și beneficiarilor finali ai 
fondurilor Uniunii; consideră necesar ca 
regulamentul menționat anterior să 
includă criterii și indicatori suficient de 
bine definiți și măsurabili pentru a evalua 
încălcările statului de drept și a declanșa 
sancțiuni;

_________________ _________________
1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

1 Propunere de regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre – 
COM/2018/324 final

Or. en

Amendamentul 69
László Trócsányi
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că Comisia ar trebui să 
se bazeze pe evaluarea efectuată în 
contextul ciclului anual de monitorizare 
pentru a decide cu privire la oportunitatea 
lansării unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea efectuată în contextul 
ciclului anual de monitorizare pentru a 
decide cu privire la oportunitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice;

8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe o metodologie juridică 
internațională general acceptată în 
evaluarea presupuselor încălcări ale 
tratatului pentru a decide cu privire la 
oportunitatea lansării unor proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
sistemice în cazurile în care probabilitatea 
unei încălcări a tratatului este mai mare, 
în urma unei analize comparative a 
probabilităților;

Or. en

Amendamentul 71
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul
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8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea efectuată în contextul 
ciclului anual de monitorizare pentru a 
decide cu privire la oportunitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice;

8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea efectuată în contextul 
ciclului anual de monitorizare pentru a 
decide cu privire la oportunitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice, dar că 
respectiva evaluare nu ar trebui să 
conțină recomandări obligatorii;

Or. en

Amendamentul 72
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea efectuată în contextul 
ciclului anual de monitorizare pentru a 
decide cu privire la oportunitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice;

8. consideră că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea efectuată în contextul 
ciclului anual de monitorizare pentru a 
decide cu privire la oportunitatea lansării 
unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sistemice; invită 
Comisia să-și folosească din plin 
competențele în această privință;

Or. en

Amendamentul 73
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul 
anual, să se aibă în vedere, ținând seama 
de gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de 
amploarea efectelor acesteia, o procedură 
specială pentru cazurile urgente de 
încălcare a valorilor Uniunii;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 74
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiect de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul 
anual, să se aibă în vedere, ținând seama 
de gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de 
amploarea efectelor acesteia, o procedură 
specială pentru cazurile urgente de 
încălcare a valorilor Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii;

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii, atunci când instituțiile 
UE nu au respectat limitele competențelor 
care le revin în temeiul tratatelor UE;

Or. en

Amendamentul 76
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii;

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării democrației, statului de drept și a 
drepturilor fundamentale și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură ad-hoc 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 77
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii;

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 
din TUE;

Or. en

Amendamentul 78
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
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să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de 
amploarea efectelor acesteia, o procedură 
specială pentru cazurile urgente de 
încălcare a valorilor Uniunii;

dacă Consiliul European, constată în 
unanimitate - cu excepția statului în 
cauză - existența unor cazuri urgente de 
încălcare a valorilor Uniunii, ar trebui 
adoptată o decizie rapidă în conformitate 
cu articolul 7 din TUE;

Or. en

Amendamentul 79
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aibă în vedere, ținând seama de 
gravitatea posibilelor consecințe ale 
încălcării statului de drept și de amploarea 
efectelor acesteia, o procedură specială 
pentru cazurile urgente de încălcare a 
valorilor Uniunii;

9. insistă ca, indiferent de ciclul anual, 
să se aplice, ținând seama de gravitatea 
posibilelor consecințe ale încălcării 
democrației, statului de drept și a 
drepturilor fundamentale și de amploarea 
efectelor acesteia, procedura obișnuită, 
prevăzută la articolul 7 din TUE; 

Or. en

Amendamentul 80
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 
rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 

eliminat
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putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii;

Or. en

Amendamentul 81
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 
rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 
putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 
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rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 
putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii;

rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 
putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii; 
reamintește, de asemenea, că în temeiul 
articolului 6 alineatul (2) din TUE, 
Uniunea are obligația legală de a adera la 
Convenția europeană a drepturilor 
omului; reiterează necesitatea încheierii 
rapide a procesului pentru a asigura un 
cadru coerent al protecției drepturilor 
omului în întreaga Europă și armonizarea 
între Uniunea Europeană și sistemul 
drepturilor omului al Consiliului 
Europei;

Or. en

Amendamentul 83
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 
rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 
putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii;

10. în plus, subliniază că, deși 
întârzierile considerabile în pronunțarea 
hotărârilor, în special în cazurile legate de 
statul de drept, pot conduce la un 
prejudiciu grav și ireversibil, cauzat de un 
regres al statului de drept, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție consolidării 
rolului și potențialului Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în apărarea statului de 
drept; consideră că o astfel de opțiune ar 
putea fi să se prevadă o procedură 
accelerată în toate aceste cazuri, aplicând 
în mod sistematic măsuri provizorii; invită 
Comisia să solicite în mod sistematic 
măsuri provizorii în cazurile ce vizează 
valorile Uniunii și să prezinte cereri de 
plată a unei amenzi atunci când măsurile 
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provizorii nu sunt respectate;

Or. en

Amendamentul 84
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că orice mecanism este 
incomplet în absența unor stimulente 
pozitive, precum finanțarea concretă 
pentru sprijinirea organizațiilor societății 
civile implicate în promovarea drepturilor 
fundamentale, a statului de drept și a 
principiilor democratice; subliniază 
importanța respectării componentei 
„Valori ale Uniunii” din programul 
„Drepturi și valori” în cadrul CFM 2021-
2027;

Or. en

Amendamentul 85
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. solicită să se utilizeze revizuirea 
mandatului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale în vederea consolidării 
capacității sale de a acționa pentru a 
apăra valorile consacrate la articolul 2 
din TUE, oferind asistență și expertiză cu 
privire la proiectele legislative ale UE din 
proprie inițiativă, nu numai atunci când 
primește o cerere oficială; 
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Or. en

Amendamentul 86
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, eficacitatea 
procedurii prevăzute la articolul 7 ar 
trebui consolidată prin eliminarea cerinței 
privind unanimitatea și prin consolidarea 
mecanismului de sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru a învăța din greșelile proprii; prin 
urmare, în cazul modificărilor aduse 
tratatelor, ar trebui consolidată 
suveranitatea și independența celor mai 
înalte instanțe judiciare ale statelor 
membre, întrucât acestea sunt 
principalele garante ale drepturilor 
cetățenilor și ale statului de drept;

Or. en

Amendamentul 87
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, eficacitatea 
procedurii prevăzute la articolul 7 ar trebui 
consolidată prin eliminarea cerinței 
privind unanimitatea și prin consolidarea 
mecanismului de sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja ordinea juridică a UE 
împotriva încălcării normelor, atât de 
către instituțiile Uniunii, cât și de către 
statele membre; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată, 
garantându-se că procedura respectă 
standardele de anchetă internaționale 
general acceptate și este monitorizată de 
tribunale specializate;
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Or. en

Amendamentul 88
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea 
și prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context, ținând seama totodată de 
principiul proporționalității și al 
subsidiarității garantat de tratate;

Or. en

Amendamentul 89
László Trócsányi

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, eficacitatea 
procedurii prevăzute la articolul 7 ar trebui 
consolidată prin eliminarea cerinței 
privind unanimitatea și prin consolidarea 
mecanismului de sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, eficacitatea 
procedurii prevăzute la articolul 7 ar trebui 
evaluată;

Or. en
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Amendamentul 90
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea și 
prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

11. regretă că procedura prevăzută la 
articolul 7 nu va fi utilizată niciodată la 
întregul său potențial, deoarece cerința de 
unanimitate în Consiliul European 
împiedică - de facto - aplicarea ei; 
regretă, în acest sens, lipsa progreselor în 
cadrul Consiliului European cu privire la 
procedurile actuale prevăzute la 
articolul 7 împotriva Ungariei și Poloniei; 
constată că, fără o modificare a tratatelor, 
Uniunea va avea dificultăți să impună 
sancțiuni acelor state membre care nu 
respectă statul de drept; subliniază faptul 
că Conferința privind viitorul Europei oferă 
un impuls pentru o mai bună înțelegere a 
necesității de a proteja valorile Uniunii în 
acest context; subliniază că numai un 
mecanism care se bucură de o largă 
susținere a cetățenilor Uniunii și le 
permite să își aproprieze procesul poate fi 
eficace; solicită o modificare a tratatelor 
pentru a consolida eficacitatea procedurii 
prevăzute la articolul 7 prin eliminarea 
cerinței privind unanimitatea și prin 
consolidarea mecanismului de sancționare;

Or. en

Amendamentul 91
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul
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11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea și 
prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile fundamentale ale 
Uniunii și de a răspunde crizei prin care 
trec în acest context; propune întărirea 
eficienței articolului 7 prin garantarea 
prezenței Parlamentului la audieri în 
temeiul acestuia și, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, prin eliminarea 
cerinței privind unanimitatea și prin 
consolidarea mecanismului de sancționare;

Or. en

Amendamentul 92
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiect de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul modificărilor 
aduse tratatelor în viitor, eficacitatea 
procedurii prevăzute la articolul 7 ar trebui 
consolidată prin eliminarea cerinței privind 
unanimitatea și prin consolidarea 
mecanismului de sancționare;

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; evidențiază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei va da un nou 
impuls dezbaterii la nivel european 
privind consolidarea democrației 
europene; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea și 
prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

Or. en

Amendamentul 93
Loránt Vincze

Proiect de aviz
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Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază faptul că Conferința 
privind viitorul Europei oferă un impuls 
pentru o mai bună înțelegere a necesității 
de a proteja valorile Uniunii în acest 
context; prin urmare, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea și 
prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

11. consideră că Conferința privind 
viitorul Europei ar putea oferi 
oportunitatea de a discuta integrarea în 
tratate a unei aplicări mai eficiente a 
valorilor Uniunii și că, în cazul 
modificărilor aduse tratatelor în viitor, 
eficacitatea procedurii prevăzute la 
articolul 7 ar trebui consolidată prin 
eliminarea cerinței privind unanimitatea și 
prin consolidarea mecanismului de 
sancționare;

Or. en


