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Amendamentul 1
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Referirea -1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolele 2 și 7 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

Or. en

Amendamentul 2
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 10 
iunie 2021 referitoare la situația statului 
de drept în Uniunea Europeană și 
aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 
2020/2092 privind condiționalitatea1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Amendamentul 3
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere rezoluția sa din 10 
iunie 2021 referitoare la situația statului 
de drept în Uniunea Europeană și 
aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 
2020/2092 privind condiționalitatea1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Amendamentul 4
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 10 
iunie 2021 referitoare la situația statului 
de drept în Uniunea Europeană și 
aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 
2020/2092 privind condiționalitatea1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Amendamentul 5
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 30 septembrie 2020 
referitoare la Raportul din 2020 privind 
statul de drept – Situația statului de drept 
în Uniunea Europeană 
(COM(2020)0580),
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Or. en

Amendamentul 6
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
motivată a Comisiei de decizie a 
Consiliului din 20 decembrie 2017 privind 
constatarea unui risc clar de încălcare 
gravă de către Republica Polonă a 
statului de drept, emisă în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană 
(COM(2017)0835),

Or. en

Amendamentul 7
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât mecanismul de 
condiționalitate prevăzut de regulament a 
făcut parte din acordul politic general 
privind cadrul financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027, planul 
de redresare NextGenerationEU (NGEU) 
și Decizia privind resursele proprii și 
aplicarea sa nu ar trebui să întârzie, în 
special în ceea ce privește aplicarea 
instrumentelor menționate anterior;

Or. en
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Amendamentul 8
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât volumul CFM 2021-2027 
și al NGEU reprezintă un buget fără 
precedent pentru UE în istoria sa, care 
urmărește să sprijine redresarea 
economică și socială a UE în urma 
consecințelor pandemiei de COVID-19 și, 
prin urmare, necesită, mai mult ca 
oricând, aplicarea corectă și la timp a 
principiilor bunei gestiuni financiare, 
precum și protejarea intereselor 
financiare ale UE;

Or. en

Amendamentul 9
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul -A b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ab. întrucât, potrivit Regulamentului, 
respectarea statului de drept este o 
condiție prealabilă esențială pentru 
respectarea principiilor unei bune 
gestiuni financiare;

Or. en

Amendamentul 10
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Regulamentul a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2021 și este 
obligatoriu în toate elementele sale și se 
aplică direct în toate statele membre de la 
data respectivă;

A. întrucât Regulamentul a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2021 și este 
obligatoriu în toate elementele sale și se 
aplică direct în toate statele membre de la 
data respectivă tuturor plăților efectuate 
de la intrarea în vigoare a 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 11
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Comisia a declarat că va 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului,

B. întrucât Comisia a decis să respecte 
concluziile fără caracter obligatoriu ale 
Consiliului European din decembrie 2020 
și a declarat că va elabora orientări pentru 
aplicarea Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 12
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Comisia a declarat că va 
elabora orientări pentru aplicarea 

B. întrucât Comisia a declarat că va 
elabora orientări pentru aplicarea 
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Regulamentului, Regulamentului în urma unor presiuni 
nejustificate din partea Consiliului 
European;

Or. en

Amendamentul 13
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în rezoluția sa din 25 
martie 2021 referitoare la aplicarea 
Regulamentului (UE, Euratom) 
2020/2092, mecanismul de 
condiționalitate privind statul de drept, 
Parlamentul a solicitat Comisiei să adopte 
orientările cel târziu la 1 iunie 2021 și 
după consultarea Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 14
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât statul de drept este, din 
punct de vedere istoric, un concept care 
este instrumentalizat de trei ani de către 
instituțiile europene, care doresc să 
pedepsească Ungaria și Polonia pentru că 
nu acceptă distribuirea migranților după 
criza din 2015;

Or. en
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Amendamentul 15
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat; subliniază, de asemenea, că 
legislatorii nu au conferit Comisiei 
competențe executive sau de executare 
pentru a preciza aplicarea 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 16
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. regretă intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; reamintește că 
Parlamentul a considerat că orientările 
sunt inutile; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

Or. en
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Amendamentul 17
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Bogdan Rzońca, Jörg 
Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 18
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat; recunoaște că standardele 
metodologice ar trebui clarificate în timp 
util;

Or. en

Amendamentul 19
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului nu poate fi supus 
adoptării de orientări și nu necesită nicio 
interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

Or. en

Amendamentul 20
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Alin 
Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

1. regretă intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
Regulamentului; își reiterează încă o dată 
opinia potrivit căreia textul 
Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi 
aplicat;

Or. en

Amendamentul 21
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este ferm convins că Regulamentul 
este un instrument-cheie având în vedere 
extinderea instrumentelor bugetare ale 
UE în urma crizei provocate de pandemia 
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de COVID-19 și având în vedere urgența 
pe care o reprezintă deficiențele în ceea ce 
privește statul de drept din unele state 
membre; susține că orice orientări sau 
acțiuni în anulare introduse de state 
membre în mod individual nu ar trebui în 
niciun caz să întârzie aplicarea 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 22
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. regretă profund faptul că Comisia 
nu a respectat termenul de îndeplinire a 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
Regulamentului până la 1 iunie 2021, 
lucru care a fost stipulat clar în rezoluția 
Parlamentului pe această temă din 25 
martie 2021; subliniază că Parlamentul a 
reiterat în mod clar că, în primul rând, nu 
vede necesitatea unor orientări și că o 
situație în care Comisia acceptă 
instrucțiuni unilaterale privind orientările 
din partea Consiliului, dar lasă să expire 
un termen stabilit de Parlament, este 
regretabilă, în special având în vedere 
faptul că pregătirea orientărilor întârzie 
aplicarea Regulamentului; salută, prin 
urmare, sprijinul covârșitor acordat de 
Parlament, la 10 iunie, pentru utilizarea 
articolului 265 din TFUE pentru 
introducerea unei acțiuni în constatarea 
abținerii de a acționa împotriva Comisiei;

Or. en

Amendamentul 23
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări; este preocupat de 
faptul că încălcările din unele state 
membre au mers deja foarte departe și, 
prin urmare, îndeamnă ferm Comisia să 
întreprindă rapid toate pregătirile și 
acțiunile necesare, fără întârzieri 
nejustificate;

Or. en

Amendamentul 24
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic și, în 
niciun caz, nu ar putea întârzia aplicarea 
Regulamentului aflat deja în vigoare; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

Or. en
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Amendamentul 25
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

Or. en

Amendamentul 26
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Vlad 
Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; ia 
act cu dezamăgire de faptul că Comisia se 
abate de la practica sa obișnuită de 
elaborare a orientărilor pentru aplicarea 
unui act juridic numai în cazurile în care 
punerea în aplicare efectivă a actului într-o 
anumită perioadă de timp demonstrează 
nevoia unor orientări;

2. subliniază că orientările nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic; 
regretă că Comisia se abate de la practica 
sa obișnuită de elaborare a orientărilor 
pentru aplicarea unui act juridic numai în 
cazurile în care punerea în aplicare efectivă 
a actului într-o anumită perioadă de timp 
demonstrează nevoia unor orientări;

Or. en

Amendamentul 27
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Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că instituțiile europene 
își exercită competențele în conformitate 
cu tratatele și că Comisia ar trebui să 
acționeze în calitate de „gardian al 
tratatelor”; consideră că Comisia și-a 
depășit rolul de gardian al tratatelor, 
devenind un actor politic și depășind 
limitele stabilite de tratate;

Or. en

Amendamentul 28
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că orientările nu pot 
modifica, extinde sau restrânge textul 
Regulamentului; subliniază că, pentru a 
avea valoare adăugată, orientările trebuie 
să clarifice modul în care dispozițiile 
legislative ale Regulamentului vor fi 
aplicate în practică și, prin urmare, 
trebuie să prezinte procedura, definițiile și 
metodologia pe care le va aplica Comisia;

3. reamintește că orientările nu pot 
modifica, extinde sau restrânge textul 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 29
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă profund faptul că Comisia 
nu a răspuns solicitării Parlamentului și 
nu și-a adoptat orientările până la 1 iunie 
2021; își reiterează apelul adresat 
Comisiei de a elabora orientările cât mai 
curând posibil, în strânsă cooperare cu 
Parlamentul; reamintește Comisiei că 
Parlamentul a demarat deja pregătirile 
necesare pentru a putea iniția eventuale 
proceduri judiciare în temeiul 
articolului 265 din TFUE împotriva 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 30
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că, la 10 iunie 2021, 
Parlamentul a încredințat Președintelui 
sarcina de a invita Comisia ca, în termen 
de două săptămâni, în temeiul 
articolului 265 din TFUE, să își 
îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 31
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că orientările ar trebui 
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să servească doar procesului intern al 
Comisiei înainte de declanșarea 
mecanismului, asigurând un tratament 
previzibil pentru cazurile înaintate 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 32
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Bogdan Rzońca, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și 
să investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial 
de a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că 
situația din unele state membre justifică 
deja o anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 

4. subliniază că măsurile adoptate în 
temeiul prezentului Regulament sunt 
necesare în special în cazurile în care alte 
proceduri prevăzute în legislația Uniunii 
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statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

nu ar permite o protecție mai eficace a 
bugetului Uniunii; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să evite alte întârzieri în 
aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului, în special în statele 
membre care fac deja obiectul procedurii 
prevăzute la articolul 7 din TUE;

Or. en

Amendamentul 34
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
acțiune imediată în temeiul 
Regulamentului prin trimiterea unei 
notificări scrise și prin informarea 
Parlamentului cu privire la aceasta, astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) 
din Regulament;

Or. en
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Amendamentul 35
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

4. regretă timpul pierdut de Comisie 
de la intrarea în vigoare a 
Regulamentului; îndeamnă Comisia să 
acționeze fără alte întârzieri în vederea 
punerii în aplicare a regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 36
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
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a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează faptul că 
situația din unele state membre justifică 
deja o anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului și subliniază aspectul 
preventiv al mecanismului de 
condiționalitate și faptul că acesta poate 
servi drept instrument ex ante;

Or. en

Amendamentul 37
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

4. îndeamnă Comisia să evite 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 38
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația 
din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul 
Regulamentului;

4. îndeamnă Comisia să evite alte 
întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 
investigheze rapid și amănunțit toate 
încălcările potențiale ale principiilor 
statului de drept în statele membre care 
afectează sau prezintă un risc substanțial de 
a afecta într-un mod suficient de direct 
buna gestiune financiară a bugetului 
Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că 
Comisia nu poate șantaja statele membre;

Or. en

Amendamentul 39
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că orientările politice 
ale Comisiei Europene pentru perioada 
2019-2024 au afirmat că „nu poate exista 
niciun compromis în ceea ce privește 
apărarea valorilor noastre fundamentale” 
și că se va garanta că întregul set de 
instrumente ale Uniunii va fi utilizat la 
nivel european; reamintește că Comisia 
„își exercită responsabilitățile în deplină 
independență”, iar membrii săi „nu 
solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de 
la niciun guvern”, în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (3) din TUE și cu 
articolul 245 din TFUE; reamintește și că, 
în conformitate cu articolul 17 
alineatul (8) din TUE, Comisia „răspunde 
în fața Parlamentului European”;

Or. en
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Amendamentul 40
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să prezinte un 
raport trimestrial sau semestrial 
Parlamentului cu privire la cazurile noi și 
în curs de investigare, începând cât mai 
curând posibil cu primele cazuri;

5. solicită Comisiei să prezinte un 
raport trimestrial sau semestrial 
Parlamentului cu privire la cazurile noi și 
în curs de investigare, începând cât mai 
curând posibil cu primele cazuri; invită 
Comisia să înceapă să informeze 
Parlamentul cu privire la primele cazuri 
care fac obiectul anchetelor până cel 
târziu în octombrie 2021;

Or. en

Amendamentul 41
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să prezinte un 
raport trimestrial sau semestrial 
Parlamentului cu privire la cazurile noi și 
în curs de investigare, începând cât mai 
curând posibil cu primele cazuri;

5. solicită Comisiei să prezinte un 
raport trimestrial sau semestrial 
Parlamentului cu privire la cazurile noi și 
în curs de investigare, începând cât mai 
curând posibil cu primele cazuri;

Or. en

Amendamentul 42
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să prezinte un 
raport trimestrial sau semestrial 
Parlamentului cu privire la cazurile noi și 
în curs de investigare, începând cât mai 
curând posibil cu primele cazuri;

5. solicită Comisiei să informeze 
Parlamentul în mod continuu și proactiv 
cu privire la cazurile noi și în curs de 
investigare, începând cât mai curând 
posibil cu primele cazuri;

Or. en

Amendamentul 43
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. se angajează să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
Regulamentului ori de câte ori apar 
preocupări cu privire la posibile încălcări 
ale principiilor statului de drept în statele 
membre care intră în domeniul său de 
aplicare; se străduiește să organizeze 
sesiuni periodice pentru a monitoriza 
punerea în aplicare a Regulamentului în 
comisiile competente, sub îndrumarea 
raportorilor; invită Comisia să răspundă 
în timp util la controlul efectuat de 
comisiile competente, transmițând 
informații detaliate;

Or. en

Amendamentul 44
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că orice încălcare a 
principiului statului de drept trebuie 
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privită ca o încercare de a pune în pericol 
impactul fondurilor Uniunii asupra vieții 
cetățenilor noștri; prin urmare, nu poate 
exista o încălcare a principiului statului 
de drept fără o legătură directă cu 
încălcarea calitativă sau cantitativă a 
intereselor financiare ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 45
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. atrage atenția asupra clauzei 
neregresive pentru respectarea legii 
statului de drept, instituită recent de 
Curtea Europeană de Justiție; solicită, 
prin urmare, Comisiei să evalueze 
normele naționale care sunt regresive și 
care pot pune în pericol buna gestiune 
financiară și interesele financiare ale 
Uniunii;
Hotărârea din 20 aprilie 2021 a Curții de 
Justiție, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-
896/19, EU:C:2021:311

Or. en

Amendamentul 46
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să clarifice în 
orientări faptul că încălcările statului de 
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drept într-un stat membru care rezultă din 
decizii sau evenimente ce au avut loc 
înainte de 1 ianuarie 2021 intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
atât timp cât efectele lor încă persistă;

Or. en

Amendamentul 47
Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să reacționeze 
rapid la încălcările grave în curs ale 
principiilor statului de drept din unele 
state membre, care reprezintă un pericol 
grav pentru distribuirea echitabilă, legală 
și imparțială a fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 48
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. îndeamnă ca orice negare sau 
refuz explicit al executării unei hotărâri a 
Curții Europene de Justiție de către o 
autoritate națională să constituie în mod 
automat o cauză de declanșare a 
condiționalității legate de statul de drept;

Or. en

Amendamentul 49
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că lista încălcărilor 
orientative ale principiilor statului de 
drept este variabilă și expusă arbitrariului 
și emoției;

Or. en

Amendamentul 50
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția în special asupra listei 
de indicii ale unor încălcări ale principiilor 
statului de drept prevăzute la articolul 3 din 
Regulament; invită Comisia să 
investigheze cazurile potențiale de 
încălcări incluse în lista respectivă în 
statele membre, subliniind, în același timp, 
că alte practici sau omisiuni ale 
autorităților publice pot fi, de asemenea, 
relevante;

7. atrage atenția în special asupra listei 
de indicii ale unor încălcări ale principiilor 
statului de drept prevăzute la articolul 3 din 
Regulament; invită Comisia să 
investigheze cazurile potențiale de 
încălcări incluse în lista respectivă în 
statele membre, subliniind, în același timp, 
că alte practici sau omisiuni ale 
autorităților publice pot fi, de asemenea, 
relevante; ia act de faptul că raportul 
anual al Comisiei din 2020 privind statul 
de drept cuprinde deja indicii privind 
încălcări în mai multe state membre care 
ar putea fi pertinente pentru declanșarea 
Regulamentului;

Or. en

Amendamentul 51
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. atrage atenția în special asupra listei 
de indicii ale unor încălcări ale principiilor 
statului de drept prevăzute la articolul 3 din 
Regulament; invită Comisia să 
investigheze cazurile potențiale de 
încălcări incluse în lista respectivă în 
statele membre, subliniind, în același timp, 
că alte practici sau omisiuni ale 
autorităților publice pot fi, de asemenea, 
relevante;

7. atrage atenția în special asupra listei 
de indicii ale unor încălcări ale principiilor 
statului de drept prevăzute la articolul 3 din 
Regulament; îndeamnă Comisia să 
investigheze cazurile potențiale de 
încălcări incluse în lista respectivă în 
statele membre, subliniind, în același timp, 
că alte practici sau omisiuni ale 
autorităților publice pot fi, de asemenea, 
relevante;

Or. en

Amendamentul 52
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că tipurile de 
comportament ale entităților din statele 
membre care sunt relevante pentru 
aplicarea regimului de condiționalitate 
prevăzut la articolul 4 din Regulament nu 
exclud relevanța potențială a altor situații 
sau comportamente ale autorităților care 
sunt pertinente pentru buna gestiune 
financiară a bugetului Uniunii sau pentru 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 53
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că cooperarea 
ineficace sau care nu are loc în timp util 
cu Parchetul European și OLAF 
constituie un temei juridic legitim pentru 
a declanșa Regulamentul privind 
condiționalitatea;

Or. en

Amendamentul 54
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că este importantă 
cooperarea dintre instituțiile UE, statele 
membre, Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și Parchetul 
European (EPPO); salută faptul că 
Parchetul European a devenit operațional 
la 1 iunie 2021 și evidențiază rolul său 
esențial în asigurarea funcționării eficace 
a sistemelor de gestiune și control pentru 
fondurile UE în statele membre 
participante;

Or. en

Amendamentul 55
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește că cooperarea 
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ineficace sau care nu are loc în timp util 
cu Parchetul European și OLAF 
constituie un motiv de acțiune în temeiul 
regulamentului; subliniază că, în cazul 
Parchetului European, cooperarea 
eficace și în timp util implică nu numai 
obligația autorităților naționale de a 
asista și sprijini în mod activ anchetele și 
urmăririle penale ale Parchetului 
European, ci și obligația guvernului 
național de a se asigura că procurorii 
europeni și procurorii delegați sunt 
numiți în timp util și în mod imparțial; 
consideră, de asemenea, că lipsa 
sistematică de acțiuni subsecvente 
recomandărilor OLAF este o omisiune în 
sensul regulamentului;

Or. en

Amendamentul 56
Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este important să se 
sprijine și să se întărească cooperarea 
dintre instituțiile UE, statele membre, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) și Parchetul European (EPPO);

Or. en

Amendamentul 57
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reamintește că, pentru cetățenii 
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acestor state membre care nu participă la 
Parchetul European, OLAF rămâne 
singurul organ competent să investigheze 
acuzațiile de fraudă, corupție sau orice 
altă activitate ilegală care afectează 
interesele financiare ale Uniunii; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să 
evalueze respectarea de către statele 
membre a Regulamentului OLAF;

Or. en

Amendamentul 58
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. reamintește că, pentru a proteja în 
mod eficace interesele financiare ale UE, 
toate statele membre ar trebui să 
finalizeze și să facă parte din cooperarea 
consolidată cu EPPO cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 59
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. îndeamnă Comisia să evalueze 
respectarea Parchetului European de 
către statele membre; subliniază că orice 
întârziere politică a procedurii de selecție 
a procurorilor europeni delegați de către 
statele membre ar trebui privită ca o 
încercare de a pune în pericol activitatea 
Parchetului European în țara respectivă 
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și un pericol potențial de deturnare a 
banilor publici;

Or. en

Amendamentul 60
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute;

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute; 
evidențiază îndeosebi că trebuie luate în 
considerare hotărârile definitive ale 
instanțelor naționale, internaționale și 
europene, cum ar fi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și Curtea de Justiție; 
invită Comisia să includă în raportul său 
anual privind statul de drept o secțiune 
specială, în care să analizeze cazurile în 
care încălcarea principiilor statului de 
drept într-un stat membru poate afecta 
sau riscă să afecteze grav buna gestiune 
financiară a bugetului Uniunii într-un 
mod suficient de direct și să stabilească o 
relație sistematică între aceste două 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 61
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute;

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute; 
invită Comisia să obțină mai cu seamă 
materiale de la organisme ale UE, cum ar 
fi Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 
Curtea de Conturi, raportul anual al 
Comisiei privind statul de drept și tabloul 
de bord privind justiția în UE, de la 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) și de la Parchetul European 
(EPPO) sau de la organizații 
internaționale, cum ar fi Consiliul 
Europei;

Or. en

Amendamentul 62
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute;

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute, 
inclusiv și mai ales de la Parlament; 
invită Comisia să prezinte modul în care 
va colecta, analiza și evalua aceste 
informații atunci când își va întocmi 
cazurile;

Or. en
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Amendamentul 63
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute;

8. reamintește că identificarea 
încălcărilor principiilor statului de drept 
necesită o evaluare calitativă obiectivă, 
imparțială, echitabilă și aprofundată din 
partea Comisiei, ținând seama de 
informațiile relevante din sursele 
disponibile și de la instituțiile recunoscute, 
printre care și informații din domeniul 
public și informații luate din jurnalismul 
de investigație bazat pe fapte;

Or. en

Amendamentul 64
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este de părere că raportul anual al 
Comisiei privind statul de drept reprezintă 
o evaluare obiectivă, imparțială, 
echitabilă și calitativă a încălcărilor 
principiilor statului de drept; consideră că 
atunci când, potrivit concluziilor 
rapoartelor anuale, se produc încălcări 
individuale sau sistemice ale statului de 
drept care afectează sau riscă grav să 
afecteze, într-o manieră îndeajuns de 
directă, buna gestiune financiară a 
bugetului Uniunii sau protecția 
intereselor financiare ale Uniunii, acestea 
ar trebui să fie direct legate de 
declanșarea mecanismului de 
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condiționalitate; invită Comisia să 
clarifice în orientări metodologia utilizată 
pentru a crea o legătură clară și directă, 
atunci când este cazul, între rapoartele 
anuale și mecanismul de condiționalitate;

Or. en

Amendamentul 65
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune, inclusiv 
Regulamentul, și pentru a trata 
încălcările persistente ale democrației și 
ale drepturilor fundamentale în întreaga 
Uniune, inclusiv atacurile îndreptate 
împotriva libertății mass-mediei și a 
jurnaliștilor, a migranților, a drepturilor 
femeilor, a drepturilor persoanelor 
LGBTIQ, a libertății de asociere și a 
libertății de întrunire;

Or. en

Amendamentul 66
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să stabilească un 
sistem clar, precis și ușor de înțeles pentru 
depunerea plângerilor, inclusiv termene-
limită pentru a răspunde la plângerile 
primite;
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Or. en

Amendamentul 67
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. evidențiază că societatea civilă, 
inclusiv ONG-urile independente și 
cetățenii, este prima care depistează 
eventuale încălcări ale statului de drept la 
nivel local și național și ar trebui deci să 
participe la raportarea lor; invită Comisia 
să stabilească, în orientări, un ghișeu 
unic online eficient, ușor de utilizat și 
ușor accesibil pentru cetățeni și societatea 
civilă, care să raporteze cazurile de fraudă 
și cazurile de corupție ce au de-a face cu 
fondurile UE, precum și încălcările 
individuale sau sistemice din statul lor 
membru, garantând caracterul anonim și 
determinând OLAF, EPPO sau Comisia 
să facă mai multe cercetări, atunci când 
serviciile sale consideră acest lucru 
important;

Or. en

Amendamentul 68
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. reamintește obligația care îi revine 
Comisiei în temeiul Regulamentului de a 
informa în mod corespunzător 
Parlamentul cu privire la orice notificare 
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scrisă adresată oricărui stat membru, 
prezentând elementele faptice și motivele 
specifice ale încălcării statului de drept 
regretă că până în momentul de față nu a 
fost trimisă nicio notificare scrisă, deși 
situația statului de drept în Uniunea 
Europeană s-a deteriorat, iar încălcările 
statului de drept depistate de raportul 
Comisiei din 2020 privind statul de drept 
au provocat multe îngrijorări;

Or. en

Amendamentul 69
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că măsurile în temeiul 
Regulamentului se adoptă în cazul în care 
se constată că încălcările principiilor 
statului de drept într-un stat membru 
afectează sau riscă în mod grav să 
afecteze, într-o manieră îndeajuns de 
directă, buna gestiune financiară a 
bugetului Uniunii sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii; subliniază că acest 
lucru presupune o abordare cuprinzătoare, 
proactivă și bazată pe riscuri din partea 
Comisiei pentru a proteja cheltuielile 
Uniunii chiar înainte de efectuarea plăților 
efective;

9. reamintește că măsurile ar trebui să 
vizeze, într-o manieră îndeajuns de directă, 
numai protecția intereselor financiare ale 
Uniunii subliniază că acest lucru presupune 
o abordare cuprinzătoare, proactivă și 
bazată pe riscuri din partea Comisiei pentru 
a proteja cheltuielile Uniunii chiar înainte 
de efectuarea plăților efective, dar fără 
acțiuni politice;

Or. en

Amendamentul 70
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că domeniul de 
aplicare al regulamentului cuprinde 
activitățile tuturor entităților publice, 
inclusiv ale organizațiilor din statele 
membre care, în temeiul regulamentului 
financiar, sunt înființate ca organisme de 
drept public sau ca organisme de drept 
privat cărora li s-a încredințat o misiune 
de serviciu public; reliefează că orice 
modificare a tipului de guvernanță a unei 
entități căreia i s-a încredințat misiunea 
de serviciu public într-un stat membru nu 
poate exonera entitatea respectivă de 
obligația de a respecta regulamentul;

Or. en

Amendamentul 71
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că există o legătură 
clară între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că există o legătură clară 10. reamintește principiile statului de 
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între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate;

drept, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE, cum ar fi legalitatea, 
securitatea juridică, interzicerea 
exercitării arbitrare a competențelor 
executive, protecția jurisdicțională 
efectivă, separarea puterilor, 
nediscriminarea și egalitatea în fața legii; 
subliniază că există o legătură clară între 
respectarea statului de drept și execuția 
eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate;

Or. en

Amendamentul 73
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că există o legătură clară 
între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate;

10. subliniază că există o legătură clară 
între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate; reamintește că, în conformitate 
cu articolul 5 din Regulament, „Comisia 
verifică dacă dreptul aplicabil a fost 
respectat și, acolo unde este cazul, ia toate 
măsurile adecvate pentru a proteja 
bugetul Uniunii”;

Or. en

Amendamentul 74
Nils Ušakovs

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că există o legătură clară 
între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate;

10. subliniază că există o legătură clară 
între respectarea statului de drept și 
execuția eficientă a bugetului Uniunii în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare: economie, eficiență și 
eficacitate, așa cum prevede 
Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii1a;

_________________
1aRegulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222).

Or. en

Amendamentul 75
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că regulamentul oferă 
o definiție clară a statului de drept, care 
trebuie înțeleasă în raport cu celelalte 
valori ale Uniunii, printre care și 
drepturile fundamentale și 
nediscriminarea; este de părere că 
discriminarea sponsorizată de stat a 
minorităților influențează direct proiectele 
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pentru care statele membre decid sau nu 
să cheltuiască banii UE și afectează deci 
direct protecția intereselor financiare ale 
Uniunii; invită Comisia să țină seama de 
aspectele de mai sus atunci când 
elaborează orientările;

Or. en

Amendamentul 76
Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să combată și 
încălcările persistente ale democrației și 
ale drepturilor fundamentale în întreaga 
Uniune, inclusiv atacurile împotriva 
libertății presei și a jurnaliștilor, a 
migranților, a drepturilor femeilor, a 
drepturilor persoanelor LGBTIQ, a 
libertății de asociere și a libertății de 
întrunire;

Or. en

Amendamentul 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute 
în legislația sectorială sau financiară nu 
ar permite o protecție mai eficace a 
bugetului Uniunii; subliniază că acest 
lucru nu înseamnă că Regulamentul 
trebuie considerat o „soluție de ultimă 

eliminat
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instanță”, ci mai degrabă că Comisia 
poate utiliza o gamă largă de proceduri 
pentru a proteja interesele financiare ale 
Uniunii, care să fie alese de la caz la caz, 
în funcție de eficiența și eficacitatea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 78
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, 
ci mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora;

11. reamintește că cea mai mare parte 
a fondurilor UE sunt executate în 
gestiune partajată, statele membre având 
responsabilitatea principală pentru buna 
gestiune financiară, transparență și 
nediscriminare; în acest context, 
consideră că se impune să se 
supravegheze buna funcționare a 
sistemelor de gestiune și control, pentru 
care regulamentul este un instrument 
îndelung așteptat și necesar; reamintește 
că măsurile prevăzute în Regulament sunt 
necesare în special, dar nu exclusiv, în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru înseamnă 
că Comisia poate utiliza o gamă largă de 
proceduri pentru a proteja interesele 
financiare ale Uniunii, printre care și 
Regulamentul, care să fie alese de la caz la 
caz, în funcție de eficiența și eficacitatea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 79
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora;

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora; invită 
Comisia să explice modul de funcționare 
și standardele procedurale și tehnice 
aferente procedurii de examinare, pentru 
a stabili circumstanțele în care se va 
aplica regimul general de condiționalitate 
atunci când măsurile sectoriale sau 
măsurile prevăzute de Regulamentul 
financiar se dovedesc inutile;

Or. en

Amendamentul 80
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
articolul 7 din TUE, în Regulamentul 
privind dispozițiile comune, în 
Regulamentul financiar sau în alt act 
legislativ sectorial sau financiar nu ar 
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considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora;

permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 81
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție mai eficace a bugetului 
Uniunii; subliniază că acest lucru nu 
înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, care să fie 
alese de la caz la caz, în funcție de 
eficiența și eficacitatea acestora;

11. reamintește că măsurile prevăzute 
în Regulament sunt necesare în special în 
cazurile în care alte proceduri prevăzute în 
legislația sectorială sau financiară nu ar 
permite o protecție suficient de eficace a 
bugetului Uniunii; subliniază că acest lucru 
nu înseamnă că Regulamentul trebuie 
considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci 
mai degrabă că Comisia poate utiliza o 
gamă largă de proceduri pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii în modul 
cel mai eficace și mai eficient, care să fie 
alese de la caz la caz și în paralel, dacă 
este necesar, în funcție de eficiența și 
eficacitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 82
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește principiul 
complementarității dintre regulamentul 
privind condiționalitatea și alte proceduri 
prevăzute de legislația Uniunii; invită 
Comisia să folosească toate instrumentele 
de care dispune pentru a proteja mai bine 
valorile și interesele financiare ale 
Uniunii, cum ar fi declanșarea 
regulamentului privind condiționalitatea 
și inițierea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru 
încălcarea principiului statului de drept, 
pe baza jurisprudenței recente a Curții 
Europene de Justiție;

Or. en

Amendamentul 83
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că Regulamentul acoperă 
toate fondurile Uniunii și se aplică, de 
asemenea, încălcărilor „sistemice”, precum 
și cazurilor de risc grav pentru buna 
gestiune financiară a bugetului Uniunii sau 
pentru protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, care pot fi dificil de gestionat prin 
alte proceduri ale Uniunii care se aplică 
numai anumitor programe de cheltuieli și 
care se referă la efectele asupra bugetului 
care au avut deja loc;

12. subliniază că Regulamentul acoperă 
toate fondurile Uniunii și se aplică, de 
asemenea, încălcărilor „sistemice”, precum 
și cazurilor de risc grav pentru buna 
gestiune financiară a bugetului Uniunii sau 
pentru protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, care pot fi dificil de gestionat prin 
alte proceduri ale Uniunii care se aplică 
numai anumitor programe de cheltuieli și 
care se referă la efectele asupra bugetului 
care au avut deja loc; accentuează că 
Regulamentul este singurul act legislativ 
al UE care creează o legătură între 
respectarea statului de drept și bugetul 
UE; consideră, așadar, că dispozițiile 
unice ale Regulamentului ar trebui 
aplicate integral, pentru a asigura o 
protecție complementară a statului de 
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drept, pe lângă protecția finanțelor UE;

Or. en

Amendamentul 84
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că Regulamentul acoperă 
toate fondurile Uniunii și se aplică, de 
asemenea, încălcărilor „sistemice”, precum 
și cazurilor de risc grav pentru buna 
gestiune financiară a bugetului Uniunii sau 
pentru protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, care pot fi dificil de gestionat prin 
alte proceduri ale Uniunii care se aplică 
numai anumitor programe de cheltuieli și 
care se referă la efectele asupra bugetului 
care au avut deja loc;

12. subliniază că Regulamentul acoperă 
toate fondurile Uniunii și se aplică și 
încălcărilor „sistemice”, precum și 
cazurilor de risc grav pentru buna gestiune 
financiară a bugetului Uniunii sau pentru 
protecția intereselor financiare ale Uniunii, 
care pot fi dificil de gestionat prin alte 
proceduri ale Uniunii care se aplică numai 
anumitor programe de cheltuieli și care se 
referă la efectele asupra bugetului care au 
avut deja loc;

Or. en

Amendamentul 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că mecanismul de 
condiționalitate este cel puțin nelegitim, 
deoarece se suprapune cu procedurile 
privind respectarea statului de drept, în 
timp ce numai prin procedura prevăzută 
la articolul 7 din TFUE se poate stabili 
dacă s-a produs o încălcare gravă și 
persistentă a statului de drept, iar 
continuarea procedurilor în curs ar trebui 
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să țină deci de acum înainte de 
responsabilitatea exclusivă a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 86
Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu, cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii; consideră că 
independența este încălcată nu numai 
atunci când judecătorul este supus 
influenței organelor politice, ci și atunci 
când acesta se află într-o situație de 
dependență față de alte entități, cum ar fi 
sindicatele și asociațiile profesionale, care 
au o putere reală de decizie asupra 
carierei lor și care, prin urmare, sunt în 
măsură să-i influențeze activitatea 
judecătorilor;

Or. en

Amendamentul 87
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 13. subliniază că încălcările 
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„sistemice”, de exemplu cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

„sistemice”, de exemplu, cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor și a justiției sau 
neutralitatea autorităților publice, mai ales 
buna funcționare a entităților publice 
care au misiunea de a preveni și a 
combate corupția, fraudele, evaziunea 
fiscală și conflictele de interese, au, în 
general, un impact clar și indirect asupra 
gestionării, cheltuielilor și controlului 
adecvate ale fondurilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 88
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu, cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii; invită Comisia să 
clarifice modul în care va alege și va 
stabili măsurile în cazul încălcărilor 
sistemice;

Or. en

Amendamentul 89
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 13. subliniază că încălcările 
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„sistemice”, de exemplu cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

„sistemice”, de exemplu, cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii; consideră că astfel de 
încălcări „sistemice” afectează bugetul 
Uniunii într-un mod suficient de direct;

Or. en

Amendamentul 90
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu, cele care 
afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor și a mass-
mediei sau neutralitatea autorităților 
publice, au, în general, un impact clar și 
direct asupra gestionării, cheltuielilor și 
controlului, inclusiv asupra supravegherii 
civile, adecvate ale fondurilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 91
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Vlad 
Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu cele care 

13. subliniază că încălcările 
„sistemice”, de exemplu, cele care 
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afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și indirect asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

afectează funcționarea sistemului judiciar, 
independența judecătorilor sau neutralitatea 
autorităților publice, au, în general, un 
impact clar și direct asupra gestionării, 
cheltuielilor și controlului adecvate ale 
fondurilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 92
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că articolul 6 din 
Regulament stabilește toate etapele și un 
calendar precis pentru adoptarea măsurilor 
în temeiul Regulamentului; subliniază că 
procedura de adoptare și de ridicare a 
măsurilor respectă principiile obiectivității, 
nediscriminării și egalității de tratament al 
statelor membre și trebuie să se desfășoare 
pe baza unei abordări imparțiale și bazate 
pe probe;

14. reamintește că articolul 6 din 
Regulament stabilește toate etapele și un 
calendar precis pentru adoptarea măsurilor 
în temeiul Regulamentului; subliniază că 
procedura de adoptare și de ridicare a 
măsurilor respectă principiile obiectivității, 
nediscriminării și egalității de tratament al 
statelor membre și trebuie să se desfășoare 
pe baza unei abordări imparțiale și bazate 
pe probe; subliniază că Comisia mai poate 
evita inițierea unei acțiuni în constatarea 
abținerii de a acționa dacă ia imediat 
primele măsuri prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) din Regulament și 
informează Parlamentul cu privire la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 93
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14. reamintește că articolul 6 din 
Regulament stabilește toate etapele și un 
calendar precis pentru adoptarea măsurilor 
în temeiul Regulamentului; subliniază că 
procedura de adoptare și de ridicare a 
măsurilor respectă principiile obiectivității, 
nediscriminării și egalității de tratament al 
statelor membre și trebuie să se desfășoare 
pe baza unei abordări imparțiale și bazate 
pe probe;

14. reamintește că articolele 6 și 7 din 
Regulament stabilesc toate etapele și un 
calendar precis pentru adoptarea și 
ridicarea măsurilor în temeiul 
Regulamentului; subliniază că procedura 
de adoptare și de ridicare a măsurilor 
respectă principiile obiectivității, 
nediscriminării și egalității de tratament al 
statelor membre și trebuie să se desfășoare 
pe baza unei abordări imparțiale și bazate 
pe probe;

Or. en

Amendamentul 94
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că la articolul 6 
alineatul (4) din Regulament se prevede 
că, pentru a-și efectua evaluarea, Comisia 
poate cere informații suplimentare atât 
înainte, cât și după trimiterea notificării 
scrise; relevă că formularea unei astfel de 
cereri înainte de notificarea scrisă ar 
trebui să rămână excepțională și 
punctuală, pentru a nu pune în pericol 
calendarul exact de adoptare a măsurilor 
prevăzute de Regulament;

Or. en

Amendamentul 95
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că Consiliul are 
obligația de a se pronunța cu privire la 
orice propunere a Comisiei de a adopta 
măsuri adecvate în temeiul Regulamentului 
în termen de o lună, care poate fi prelungită 
cu cel mult alte două luni în circumstanțe 
excepționale;

15. reamintește că Consiliul are 
obligația de a se pronunța cu privire la 
orice propunere a Comisiei de a adopta 
măsuri adecvate în temeiul Regulamentului 
în termen de o lună, care poate fi prelungită 
cu cel mult alte două luni în circumstanțe 
excepționale; invită Comisia să transmită 
informații cu privire la modul în care 
aborda armonizat și va aplica coerent 
condiționalitatea bugetară în toate 
direcțiile sale generale;

Or. en

Amendamentul 96
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că Consiliul are 
obligația de a se pronunța cu privire la 
orice propunere a Comisiei de a adopta 
măsuri adecvate în temeiul Regulamentului 
în termen de o lună, care poate fi prelungită 
cu cel mult alte două luni în circumstanțe 
excepționale;

15. reamintește că Consiliul are 
obligația de a se pronunța cu privire la 
orice propunere a Comisiei de a adopta 
măsuri adecvate în temeiul Regulamentului 
în termen de o lună, care poate fi prelungită 
cu cel mult alte două luni în circumstanțe 
excepționale; consideră că Comisia ar 
trebui să se asigure că aceste termene 
sunt respectate pe deplin, astfel încât să se 
ia o decizie în timp util;

Or. en

Amendamentul 97
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Transparența

Or. en

Amendamentul 98
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că transparența este 
esențială pentru a stimula încrederea 
statelor membre și a cetățenilor în 
mecanismul de condiționalitate: 
subliniază că fiecare etapă a procedurii 
prevăzute de regulament ar trebui deci să 
fie perfect transparentă;

Or. en

Amendamentul 99
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ștefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să stabilească în 
orientări regulile și principiile de 
transparență pe care le va aplica atunci 
când va declanșa mecanismul de 
condiționalitate;

Or. en
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Amendamentul 100
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel Freund, Vlad 
Gheorghe, Alin Mituța

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. Consideră că transparența 
presupune în special:
- dezvăluirea surselor pe care le-a folosit 
Comisia pentru a declanșa mecanismul;
- dezvăluirea conținutului notificărilor 
scrise trimise statelor membre;
- dezvăluirea răspunsurilor primite de la 
statele membre și a măsurilor corective 
propuse;
- prezentarea evaluării Comisiei ce duce 
la ridicarea potențială a măsurilor 
adoptate în cadrul mecanismului;
- informarea și implicarea Parlamentului 
European în fiecare etapă a procesului de 
asigurare a controlului democratic al 
mecanismului și al fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 101
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește că măsurile luate în 
temeiul Regulamentului ar trebui să fie 
proporționale, având în vedere impactul 
real sau potențial asupra bunei gestiuni 

16. reamintește că măsurile luate în 
temeiul Regulamentului ar trebui să fie 
proporționale, având în vedere impactul 
real sau potențial asupra bunei gestiuni 
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financiare a bugetului Uniunii sau asupra 
intereselor financiare ale Uniunii, ținând 
seama de natura, durata, gravitatea și 
amploarea încălcărilor principiilor statului 
de drept; consideră că, în general, 
gravitatea acestui impact va reflecta 
gravitatea încălcărilor;

financiare a bugetului Uniunii sau asupra 
intereselor financiare ale Uniunii, ținând 
seama de natura, durata, gravitatea și 
amploarea încălcărilor principiilor statului 
de drept; accentuează că trebuie luat în 
considerare gradul de cooperare a statului 
membru în cauză sau refuzul statului 
membru de a coopera sincer cu Comisia 
în contextul procedurilor aplicate în 
temeiul Regulamentului sau eventuala 
persistență sau repetare a unor încălcări 
similare, în ciuda recomandărilor sau a 
propunerilor pe care instituțiile UE le-au 
făcut anterior;

Or. en

Amendamentul 102
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că recursul introdus 
de Polonia și Ungaria la Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene la 11 
decembrie 2020 este de facto suspensiv;

Or. en

Amendamentul 103
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jörg Meuthen, Jean-
François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră bine-venit faptul că 
Comisia respectă situația juridică, 
deoarece dorește să aștepte decizia Curții 
de Justiție a Uniunii Europene, în timp ce 
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Parlamentul cere să fie activat imediat 
noul mecanism;

Or. en

Amendamentul 104
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Destinatarii și beneficiarii finali Protejarea destinatarilor și a 
beneficiarilor finali

Or. en

Amendamentul 105
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că, în temeiul 
Regulamentului, este esențial ca 
interesele legitime ale destinatarilor și ale 
beneficiarilor finali să fie protejate 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 106
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. reamintește că, cu excepția cazului 
în care decizia de adoptare a măsurilor 
prevede altfel, impunerea unor măsuri 
adecvate în temeiul Regulamentului nu 
afectează obligațiile statelor membre față 
de destinatarii sau beneficiarii finali, 
inclusiv obligația de a efectua plăți;

17. reamintește că, cu excepția cazului 
în care decizia de adoptare a măsurilor 
prevede altfel, impunerea unor măsuri 
adecvate în temeiul Regulamentului nu 
afectează obligațiile statelor membre față 
de destinatarii sau beneficiarii finali 
legitimi, inclusiv obligația de a efectua 
plăți;

Or. en

Amendamentul 107
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește că, cu excepția cazului 
în care decizia de adoptare a măsurilor 
prevede altfel, impunerea unor măsuri 
adecvate în temeiul Regulamentului nu 
afectează obligațiile statelor membre față 
de destinatarii sau beneficiarii finali, 
inclusiv obligația de a efectua plăți;

17. reamintește că impunerea unor 
măsuri adecvate în temeiul Regulamentului 
nu afectează obligațiile statelor membre 
față de interesele legitime ale 
destinatarilor sau beneficiarilor finali, 
inclusiv obligația de a efectua plăți;

Or. en

Amendamentul 108
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că, în cazuri precum 
corupția gravă, nepotismul, frauda 
sistemică și conflictele de interese, 
Comisia ar trebui să evalueze de la caz la 
caz dacă plățile către destinatari și 
beneficiari nu ar trebui suspendate din 
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cauza implicării beneficiarilor în aceste 
încălcări;

Or. en

Amendamentul 109
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să pună în aplicare 
articolul 5 alineatul (4) din Regulament și 
să creeze rapid un site sau portal de 
internet cu informații și orientări pentru 
destinatarii sau beneficiarii finali și cu 
instrumente adecvate pentru ca aceștia să 
informeze Comisia cu privire la orice 
încălcare a obligației legale de a continua 
efectuarea plăților după adoptarea 
măsurilor în temeiul prezentului 
Regulament, cum ar fi un formular de 
plângere simplu și structurat;

18. invită Comisia să pună în aplicare 
articolul 5 alineatul (4) din Regulament și 
să creeze rapid un site sau portal de 
internet cu informații și orientări pentru 
destinatarii sau beneficiarii finali și cu 
instrumente adecvate pentru ca aceștia să 
informeze Comisia cu privire la orice 
încălcare a obligației legale de a continua 
efectuarea plăților după adoptarea 
măsurilor în temeiul prezentului 
Regulament, cum ar fi un formular de 
plângere simplu și structurat; invită 
Comisia să explice modul în care va pune 
în aplicare un mecanism eficient și 
eficace de asigurare a conformității 
destinat solicitanților, destinatarilor și 
beneficiarilor;

Or. en

Amendamentul 110
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să pună în aplicare 
articolul 5 alineatul (4) din Regulament și 

18. invită Comisia să pună în aplicare 
articolul 5 alineatul (4) din Regulament și 
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să creeze rapid un site sau portal de 
internet cu informații și orientări pentru 
destinatarii sau beneficiarii finali și cu 
instrumente adecvate pentru ca aceștia să 
informeze Comisia cu privire la orice 
încălcare a obligației legale de a continua 
efectuarea plăților după adoptarea 
măsurilor în temeiul prezentului 
Regulament, cum ar fi un formular de 
plângere simplu și structurat;

să creeze rapid un site sau portal de 
internet cu informații și orientări pentru 
destinatarii sau beneficiarii finali și cu 
instrumente adecvate pentru ca aceștia să 
informeze Comisia cu privire la orice 
încălcare a obligației legale de a continua 
efectuarea plăților după adoptarea 
măsurilor în temeiul prezentului 
Regulament, cum ar fi un formular de 
plângere simplu, ușor de utilizat și 
structurat;

Or. en

Amendamentul 111
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că regulamentul 
trebuie aplicat într-un mod care să 
asigure protecția persoanelor care 
raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii, în concordanță cu principiile 
prevăzute de Directiva (UE) 2019/1937;

Or. en

Amendamentul 112
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește Comisiei că are 
datoria de a face tot posibilul pentru a se 
asigura că orice sumă datorată este plătită 
efectiv beneficiarilor finali;
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Or. en

Amendamentul 113
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că, în cadrul gestiunii 
partajate, nu se poate considera că măsurile 
prevăzute de Regulament afectează 
disponibilitatea finanțării pentru plățile 
către beneficiari; reamintește, de asemenea, 
că statele membre vizate de măsurile 
respective trebuie să raporteze periodic 
Comisiei cu privire la respectarea 
obligațiilor lor față de destinatarii sau 
beneficiarii finali;

19. subliniază că, în cadrul gestiunii 
partajate, nu se poate considera că măsurile 
prevăzute de Regulament afectează 
disponibilitatea finanțării pentru plățile 
către beneficiari legitimi; reamintește, de 
asemenea, că statele membre vizate de 
măsurile respective trebuie să raporteze 
periodic Comisiei cu privire la respectarea 
obligațiilor lor față de destinatarii sau 
beneficiarii finali legitimi;

Or. en

Amendamentul 114
Daniel Freund, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că, în cadrul gestiunii 
partajate, nu se poate considera că măsurile 
prevăzute de Regulament afectează 
disponibilitatea finanțării pentru plățile 
către beneficiari; reamintește, de asemenea, 
că statele membre vizate de măsurile 
respective trebuie să raporteze periodic 
Comisiei cu privire la respectarea 
obligațiilor lor față de destinatarii sau 
beneficiarii finali;

19. subliniază că, în cadrul gestiunii 
partajate, nu se poate considera că măsurile 
prevăzute de Regulament afectează 
disponibilitatea finanțării pentru plățile 
către beneficiari aferente pretențiilor 
legitime; reamintește, de asemenea, că 
statele membre vizate de măsurile 
respective trebuie să raporteze periodic 
Comisiei cu privire la respectarea 
obligațiilor lor față de destinatarii sau 
beneficiarii finali;
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Or. en

Amendamentul 115
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune și să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că orice sumă 
datorată de entitățile guvernamentale sau 
de statele membre este efectiv plătită 
destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea 
ce poate implica recuperarea plăților 
efectuate sau efectuarea de corecții 
financiare prin reducerea sprijinului 
acordat de Uniune programelor în 
conformitate cu normele sectoriale și 
financiare aplicabile;

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune și să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că orice 
pretenție de plată legitimă adresată 
entităților guvernamentale sau statelor 
membre este efectiv plătită destinatarilor 
sau beneficiarilor finali, ceea ce poate 
implica recuperarea plăților efectuate sau 
efectuarea de corecții financiare prin 
reducerea sprijinului acordat de Uniune 
programelor în conformitate cu normele 
sectoriale și financiare aplicabile; 
subliniază că orice persoană suspectată 
corupție în sistemul de alertă timpurie din 
cadrul mecanismului antifraudă al 
Regulamentului financiar sau care este în 
curs de a fi cercetată de OLAF ori de 
EPPO sau care are, în sens mai larg, 
legături directe ori indirecte cu partidul 
politic aflat la guvernare nu ar trebui să 
fie considerată ca având pretenții legitime 
să primească fonduri UE până când 
cercetările nu demonstrează că persoana 
a fost suspectată nejustificat sau până 
când nu întrerupe legăturile cu partidul 
politic;

Or. en

Amendamentul 116
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ștefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune și să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că orice sumă 
datorată de entitățile guvernamentale sau 
de statele membre este efectiv plătită 
destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea 
ce poate implica recuperarea plăților 
efectuate sau efectuarea de corecții 
financiare prin reducerea sprijinului 
acordat de Uniune programelor în 
conformitate cu normele sectoriale și 
financiare aplicabile;

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune și să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că orice sumă 
datorată de entitățile guvernamentale sau 
de statele membre este efectiv plătită 
destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea 
ce poate implica recuperarea plăților 
efectuate sau efectuarea de corecții 
financiare prin reducerea sprijinului 
acordat de Uniune programelor în 
conformitate cu normele sectoriale și 
financiare aplicabile; invită Comisia să 
clarifice în mai mare măsură la ce alte 
surse de finanțare ar putea recurge statele 
membre pentru a se asigura că își 
respectă obligațiile față de destinatarii sau 
beneficiarii finali atunci când fondurile 
UE sunt suspendate; invită Comisia să își 
prezinte punctul de vedere cu privire la 
gestionarea unui fond al UE suspendat 
într-un stat membru vizat;

Or. en

Amendamentul 117
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune și să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că orice sumă 
datorată de entitățile guvernamentale sau 
de statele membre este efectiv plătită 
destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea 
ce poate implica recuperarea plăților 
efectuate sau efectuarea de corecții 
financiare prin reducerea sprijinului 
acordat de Uniune programelor în 

20. invită Comisia să analizeze toate 
informațiile de care dispune, inclusiv 
folosirea tuturor instrumentelor de 
urmărire digitală, și să facă tot posibilul 
pentru a se asigura că orice sumă datorată 
de entitățile guvernamentale sau de statele 
membre este efectiv plătită destinatarilor 
sau beneficiarilor finali legitimi, ceea ce 
poate implica recuperarea plăților efectuate 
sau efectuarea de corecții financiare prin 
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conformitate cu normele sectoriale și 
financiare aplicabile;

reducerea sprijinului acordat de Uniune 
programelor în conformitate cu normele 
sectoriale și financiare aplicabile;

Or. en


