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B9-0317/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația statului de drept în Uniunea 
Europeană și aplicarea Regulamentului 2020/2092 privind condiționalitatea
(2021/2711(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 4, 5, 7 și 15 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

– având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 8 iunie 2021 referitoare la 
situația statului de drept în Uniunea Europeană și aplicarea Regulamentului 2020/2092 
privind condiționalitatea,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii1,

– având în vedere Avizul nr. 1/2018 al Curții Europene de Conturi referitor la propunerea 
din 2 mai 2018 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre,

– având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 11 decembrie 2020,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului; 
întrucât Uniunea trebuie să respecte, de asemenea, egalitatea dintre statele membre în 
temeiul tratatelor, precum și identitatea lor națională și propriile tradiții juridice, 
constituționale și culturale;

B. întrucât statele membre împărtășesc o viziune comună, dar nu unitară și întrucât 
cooperarea dintre ele se bazează în primul rând pe principiul subsidiarității și al 
încrederii reciproce, dar ține seama și de particularitățile naționale divergente;

C. întrucât cerințele statului de drept referitoare, printre altele, la limitele stabilite prin lege, 
la controlul instanțelor judecătorești independente și imparțiale, la o legiferare 
transparentă, responsabilă, democratică și pluralistă și la securitatea juridică trebuie să 
se aplice în egală măsură instituțiilor europene și autorităților statelor membre;

D. întrucât independența sistemului judiciar presupune, printre altele, ca organul judiciar în 
cauză să fie în măsură să își exercite funcțiile judiciare cu autonomie deplină, atât în 
temeiul normelor aplicabile, cât și în practică, fără a face obiectul niciunei relații 
ierarhice sau de subordonare față de nicio persoană și fără a primi ordine sau 

1 JO L 433I , 22.12.2020, p. 1.
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instrucțiuni din nicio sursă,

1. subliniază că Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un regim 
general de condiționalitate pentru protecția bugetului UE face în prezent obiectul unei 
cauze în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și, prin urmare, nu este nici definitiv, 
nici obligatoriu din punct de vedere juridic, astfel cum a reamintit Consiliul European în 
concluziile sale din 11 decembrie 2020;

2. reamintește necesitatea unei aplicări obiective și imparțiale, mai degrabă decât politice a 
legislației, care trebuie să se aplice în mod egal tuturor statelor membre; constată că în 
statele membre există numeroase exemple de ingerințe politice în numirea judecătorilor, 
inclusiv a membrilor curților supreme sau ai unor instanțe echivalente, precum și de 
lipsă de independență a unei părți a sistemului judiciar;

3. este îngrijorat de dorința Comisiei de a stabili o definiție unică a conceptului de stat de 
drept, fără a ține seama de diferitele tradiții constituționale ale statelor membre; 
consideră că această dorință reflectă o instrumentalizare politică a statului de drept, care 
are scopul de a submina guvernele alese în mod democratic și de a impune prin lege 
standardizarea modului de viață în cadrul Uniunii Europene;

4. subliniază că procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din TUE este singura 
procedură legitimă de soluționare a acuzațiilor de încălcare a statului de drept; 
reamintește că în prezent Consiliul este singurul abilitat să acționeze în cadrul 
procedurilor în curs;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


