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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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. 
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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;

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;

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;

includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:


