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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 

fie promovate și respectate în continuare, 

să fie diseminate în rândul cetățenilor și al 

popoarelor și să constituie pilonul central 

al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul 

UE se creează un nou fond pentru justiție, 

drepturi și valori, cuprinzând programele 

„Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o 

perioadă în care societățile europene se 

confruntă cu extremismul, cu radicalismul 

și cu divizarea, este mai important ca 

oricând să se promoveze, să se consolideze 

și să se apere justiția, drepturile și valorile 

Uniunii Europene: drepturile omului, 

respectarea demnității umane, libertatea, 

democrația, egalitatea, statul de drept. 

Acest lucru va avea implicații profunde și 

directe pentru viața politică, socială, 

culturală și economică din UE. Ca parte a 

noului fond, programul „Justiție” va 

continua să sprijine dezvoltarea în 

continuare a unui spațiu de justiție și de 

cooperare transfrontalieră al Uniunii. 

Programul „Drepturi și valori” va reuni 

programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 

2014-2020, instituit prin Regulamentul 

(UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului8, și programul 

„Europa pentru cetățeni”, instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 390/2014 

(denumite în continuare „programele 

anterioare”). 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 

fie cultivate, protejate, promovate și 

respectate în continuare în mod eficient, să 

fie diseminate în rândul cetățenilor și al 

popoarelor și să constituie pilonul central 

al proiectului UE, pentru a susține aceste 

drepturi și valori în statele membre și 

pentru a evita efectele negative pe care le 

poate avea deteriorarea lor asupra 

Uniunii, în ansamblul său. Prin urmare, în 

bugetul UE se creează un nou fond pentru 

justiție, drepturi și valori, cuprinzând 

programele „Drepturi și valori” și 

„Justiție”, care va susține societăți 

deschise, democratice, pluraliste și 

favorabile incluziunii. Într-o perioadă în 

care societățile europene se confruntă cu 

extremismul, cu radicalismul și cu 

divizarea, este mai important ca oricând să 

se promoveze, să se consolideze și să se 

apere justiția, drepturile și valorile Uniunii 

Europene: drepturile omului, respectarea 

demnității umane, libertatea, democrația, 

egalitatea, statul de drept. Acest lucru va 

avea implicații profunde și directe pentru 

viața politică, socială, culturală și 

economică din UE. Ca parte a noului fond, 

programul „Justiție” va continua să sprijine 

dezvoltarea în continuare a unui spațiu de 

justiție și de cooperare transfrontalieră al 

Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va 

reuni programul „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” 2014-2020, instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului8, 
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și programul „Europa pentru cetățeni”, 

instituit prin Regulamentul (UE) nr. 

390/2014 (denumite în continuare 

„programele anterioare”). 

_________________ _________________ 

8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de instituire a 

programului „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 

L 354, 28.12.2013, p. 62). 

8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de instituire a 

programului „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 

L 354, 28.12.2013, p. 62). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și 

valori și cele două programe de finanțare 

subiacente se vor axa în primul rând pe 

persoanele și entitățile care contribuie la 

revigorarea și la dinamizarea valorilor și 

drepturilor noastre comune și a bogatei 

noastre diversități. Obiectivul final este 

acela de a stimula și de a susține o societate 

bazată pe drepturi, egală, favorabilă 

incluziunii și democratică. Aceasta 

presupune o societate civilă dinamică, 

încurajarea participării democratice, civice 

și sociale a oamenilor și promovarea 

bogatei diversități a societății europene, pe 

baza istoriei și a memoriei noastre comune. 

Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană prevede totodată că instituțiile 

acordă cetățenilor și asociațiilor 

reprezentative, prin mijloace 

corespunzătoare, posibilitatea de a-și face 

cunoscute opiniile și de a face schimb de 

opinii în mod public, în toate domeniile de 

acțiune ale Uniunii. 

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și 

valori și cele două programe de finanțare 

subiacente se vor axa în primul rând pe 

persoanele și entitățile care contribuie la 

revigorarea și la dinamizarea valorilor și 

drepturilor noastre comune și a bogatei 

noastre diversități. Obiectivul final este 

acela de a stimula și de a susține valori 

comune și o societate bazată pe drepturi, 

deschisă, egalitară, favorabilă incluziunii 

și democratică, prin finanțarea unor 

activități care să promoveze o societate 

civilă dinamică și responsabilizată. Aceste 

activități includ încurajarea participării 

democratice, civice și sociale a oamenilor 

și promovarea păcii și a bogatei diversități 

a societății europene, pe baza valorilor, 

istoriei și a memoriei noastre comune. 

Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană prevede ca instituțiile să 

mențină un dialog deschis, transparent și 

regulat cu societatea civilă și să acorde, 

prin mijloace corespunzătoare, cetățenilor 

și asociațiilor reprezentative posibilitatea 

de a-și face cunoscute opiniile și de a face 

schimb de opinii în mod public, în toate 

domeniile de acțiune ale Uniunii. Comisia 

ar trebui să mențină astfel un dialog 
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constant cu beneficiarii programului, 

precum și cu celelalte părți interesate 

relevante. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a aduce Uniunea Europeană 

mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de 

o varietate de acțiuni și de eforturi 

coordonate. Reunirea cetățenilor în 

proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul 

unor rețele de orașe și sprijinirea 

organizațiilor societății civile în domeniile 

vizate de program vor contribui la creșterea 

implicării cetățenilor în societate și, în cele 

din urmă, a participării lor la viața 

democratică a Uniunii. În același timp, 

sprijinirea unor activități de promovare a 

înțelegerii reciproce, a diversității, a 

dialogului și a respectului pentru alte 

persoane încurajează un sentiment de 

apartenență și de identitate europeană, 

bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a 

culturii, a istoriei și a patrimoniului 

european. Promovarea unui sentiment mai 

puternic de apartenență la Uniune și la 

valorile Uniunii este deosebit de 

importantă în rândul cetățenilor din 

regiunile ultraperiferice ale UE, având în 

vedere izolarea și depărtarea lor față de 

Europa continentală. 

(5) Pentru a aduce Uniunea Europeană 

mai aproape de cetățenii săi și a spori 

încrederea acestora în Uniune, este 

nevoie de o varietate de acțiuni și de 

eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în 

proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul 

unor rețele de orașe și sprijinirea 

organizațiilor societății civile în domeniile 

vizate de program vor contribui la creșterea 

implicării cetățenilor în societate și, în cele 

din urmă, a participării lor la viața 

democratică a Uniunii. În același timp, 

sprijinirea unor activități de promovare a 

înțelegerii reciproce, a diversității, a 

dialogului, a incluziunii sociale și a 

respectului pentru alte persoane 

încurajează un sentiment de apartenență și 

de identitate europeană, bazat pe 

înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a 

istoriei și a patrimoniului european. 

Promovarea unui sentiment mai puternic de 

apartenență la Uniune și la valorile Uniunii 

este deosebit de importantă în rândul 

cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale 

UE, având în vedere izolarea și depărtarea 

lor față de Europa continentală. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Sunt necesare activități de 

comemorare și o reflecție critică asupra 

(6) Sunt necesare activități de 

comemorare și o reflecție critică asupra 
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memoriei istorice a Europei pentru a 

sensibiliza cetățenii cu privire la istoria 

comună, ca temelie pentru construirea unui 

viitor comun, a unei moralități și a unor 

valori comune. Ar trebui să se ia în 

considerare și relevanța aspectelor istorice, 

culturale și interculturale, precum și 

legăturile dintre memoria istorică, crearea 

unei identități europene și sentimentul de 

apartenență la același grup. 

memoriei istorice a Europei pentru a 

sensibiliza cetățenii cu privire la istoria 

comună, ca temelie pentru construirea unui 

viitor comun, a unei moralități și a unor 

valori comune. Ar trebui să se ia în 

considerare și relevanța aspectelor istorice, 

culturale și interculturale, precum și 

legăturile dintre memoria istorică, crearea 

unei identități europene bazate pe 

diversitate, pe solidaritate , pe sentimentul 

de apartenență la același grup și pe 

existența unui patrimoniul cultural 

comun. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să 

fie mai conștienți de drepturile care decurg 

din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul 

lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și 

desfășurând activități de voluntariat într-un 

alt stat membru, să simtă că se pot bucura 

de toate drepturile aduse de această 

cetățenie și că și le pot exercita, să aibă 

încredere că beneficiază de acces egal, de 

deplina respectare și protecție a drepturilor 

lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar 

afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să 

fie sprijinită în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 

din TUE și în contribuția sa la exercitarea 

efectivă a drepturilor de care dispun în 

baza legislației Uniunii. 

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să 

fie mai conștienți de drepturile și 

beneficiile care decurg din cetățenia 

Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, 

călătorind, studiind, lucrând și desfășurând 

activități de voluntariat într-un alt stat 

membru, să simtă că se pot bucura de toate 

drepturile aduse de această cetățenie și că 

și le pot exercita, să aibă încredere că 

beneficiază de acces egal, de deplina 

respectare și protecție a drepturilor lor, fără 

nicio discriminare, oriunde s-ar afla în 

Uniune. Societatea civilă trebuie să fie 

consolidată la toate nivelurile prin 
promovarea și garantarea valorilor 

comune ale Uniunii Europene prevăzute la 

articolul 2 din TUE, precum și prin 

sensibilizarea cu privire la acestea, pentru 

a contribui la exercitarea efectivă a 

drepturilor de care dispun în baza 

legislației Uniunii. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Violența pe criterii de gen și 

violența împotriva copiilor și a tinerilor 

constituie o încălcare gravă a drepturilor 

fundamentale. Violența persistă în întreaga 

Uniune, în toate contextele sociale și 

economice, și are urmări grave asupra 

sănătății fizice și psihice a victimelor și 

asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii 

și femeile sunt deosebit de vulnerabili la 

violență, în special în relațiile apropiate. Ar 

trebui să se ia măsuri pentru promovarea 

drepturilor copilului și pentru a se contribui 

la protecția copiilor împotriva vătămărilor 

și a violenței, care le pun în pericol 

sănătatea fizică și psihică și care constituie 

o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, 

la protecție și la demnitate. Combaterea 

tuturor formelor de violență, promovarea 

prevenirii și protejarea și sprijinirea 

victimelor reprezintă priorități ale Uniunii 

care contribuie la respectarea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor și la 

egalitatea între femei și bărbați. Aceste 

priorități ar trebui să fie sprijinite prin 

intermediul programului. 

(9) Violența pe criterii de gen și 

violența împotriva copiilor și a tinerilor 

constituie o încălcare gravă a drepturilor 

fundamentale. Violența persistă în întreaga 

Uniune, în toate contextele sociale și 

economice, și are urmări grave asupra 

sănătății fizice și psihice a victimelor și 

asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii 

și femeile sunt deosebit de vulnerabili la 

violență, în special în relațiile apropiate. Ar 

trebui să se ia măsuri pentru promovarea 

drepturilor copilului și pentru a se contribui 

la protecția copiilor și a tinerilor împotriva 

vătămărilor și a violenței, care le pun în 

pericol sănătatea fizică și psihică și care 

constituie o încălcare a drepturilor lor la 

dezvoltare, la protecție și la demnitate. 

Combaterea tuturor formelor de violență, 

promovarea prevenirii și protejarea și 

sprijinirea victimelor reprezintă priorități 

ale Uniunii care contribuie la respectarea 

drepturilor fundamentale ale persoanelor și 

la egalitatea între femei și bărbați. Aceste 

priorități ar trebui să fie sprijinite prin 

intermediul programului. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Dreptul la respectarea vieții private 

și de familie, a domiciliului și a secretului 

comunicațiilor (dreptul la viață privată) 

este un drept fundamental consacrat la 

articolul 7 din Carta drepturilor 

fundamentale. Protecția datelor cu caracter 

personal constituie un drept fundamental 

consacrat la articolul 8 din Carta 

drepturilor fundamentale și la articolul 16 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. Respectarea normelor de 

protecție a datelor cu caracter personal este 

(13) Dreptul la respectarea vieții private 

și de familie, a domiciliului și a secretului 

comunicațiilor (dreptul la viață privată) 

este un drept fundamental consacrat la 

articolul 7 din Carta drepturilor 

fundamentale. Protecția datelor cu caracter 

personal constituie un drept fundamental 

consacrat la articolul 8 din Carta 

drepturilor fundamentale și la articolul 16 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. Respectarea normelor de 

protecție a datelor cu caracter personal este 
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verificată de autorități de supraveghere 

independente. Cadrul juridic al Uniunii – în 

special Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului12 

și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului13 – cuprinde 

dispoziții menite să asigure protecția 

efectivă a dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal. Aceste instrumente 

juridice încredințează autorităților 

naționale de supraveghere a protecției 

datelor sarcina de a promova 

conștientizarea și înțelegerea de către 

public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor 

și a drepturilor legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Uniunea ar 

trebui să fie în măsură să desfășoare 

activități de sensibilizare, să efectueze 

studii și alte activități relevante, având în 

vedere importanța dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal în perioadele 

de dezvoltare tehnologică rapidă. 

verificată de autorități de supraveghere 

independente. Cadrul juridic al Uniunii – în 

special Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului12 

și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului13 – cuprinde 

dispoziții menite să asigure protecția 

efectivă a dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal. Aceste instrumente 

juridice încredințează autorităților 

naționale de supraveghere a protecției 

datelor sarcina de a promova 

conștientizarea și înțelegerea de către 

public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor 

și a drepturilor legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Uniunea ar 

trebui să fie în măsură să desfășoare 

activități de sensibilizare, să sprijine 

organizațiile societății civile în 

promovarea protecției datelor în 

conformitate cu normele Uniunii, să 

efectueze studii și alte activități relevante, 

având în vedere importanța dreptului la 

protecția datelor cu caracter personal în 

perioadele de dezvoltare tehnologică 

rapidă. 

_________________ _________________ 

12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 

13 JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131. 13 JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Articolul 24 din TFUE obligă 

Parlamentul European și Consiliul să 

adopte dispozițiile referitoare la 

procedurile și condițiile necesare pentru 

prezentarea unei inițiative cetățenești în 

înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 

realizat prin adoptarea Regulamentului 

[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului]14. Programul ar 

(14) Inițiativa cetățenilor europeni este 

primul instrument supranațional de 

democrație participativă, care creează o 

legătură directă între cetățenii europeni și 

instituțiile UE. Articolul 24 din TFUE 

obligă Parlamentul European și Consiliul 

să adopte dispozițiile referitoare la 

procedurile și condițiile necesare pentru 

prezentarea unei inițiative cetățenești în 

înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 
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trebui să sprijine finanțarea asistenței 

tehnice și organizaționale pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de 

către cetățeni a dreptului de a lansa și de a 

sprijini inițiative cetățenești europene. 

Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 

realizat prin adoptarea Regulamentului 

[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului]14. Programul ar 

trebui să sprijine finanțarea asistenței 

tehnice și organizaționale pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de 

către cetățeni a dreptului de a lansa, de a 

sprijini și de a-i încuraja și pe alții să 

sprijine inițiative cetățenești europene. 

_________________ _________________ 

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind inițiativa 

cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1). 

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind inițiativa 

cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1). 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Organismele independente din 

domeniul drepturilor omului și 

organizațiile societății civile au un rol 

esențial în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 

în sprijinirea exercitării efective a 

drepturilor care decurg din legislația 

Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 

fundamentale a UE. După cum se arată în 

Rezoluția Parlamentului European din 

18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat 

este esențial pentru realizarea unui mediu 

favorabil și sustenabil în care organizațiile 

societății civile să își consolideze rolul și să 

își îndeplinească funcțiile acestora în mod 

independent și eficace. Prin urmare, în 

completarea eforturilor de la nivel național, 

finanțarea UE ar trebui să contribuie la 

sprijinirea, conferirea de putere și 

consolidarea capacității organizațiilor 

independente ale societății civile care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

(18) Organismele independente din 

domeniul drepturilor omului și 

organizațiile societății civile au un rol 

esențial în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 

în sprijinirea exercitării efective a 

drepturilor care decurg din legislația 

Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 

fundamentale a UE. După cum se arată în 

Rezoluția Parlamentului European din 

19 aprilie 2018, un sprijin financiar 

suficient și adecvat este esențial pentru 

realizarea unui mediu favorabil și 

sustenabil în care organizațiile societății 

civile să își consolideze rolul și să își 

îndeplinească funcțiile acestora în mod 

independent și eficace. Prin urmare, în 

completarea eforturilor de la nivel național, 

finanțarea UE ar trebui să contribuie, 

inclusiv printr-o finanțare de bază 

adecvată și opțiuni simplificate în materie 

de costuri, norme și proceduri financiare, 
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promovării drepturilor omului, ale căror 

activități contribuie la aplicarea strategică a 

drepturilor în conformitate cu legislația UE 

și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, 

inclusiv prin activități de reprezentare și de 

supraveghere, precum și la promovarea, 

garantarea și conștientizarea valorilor 

comune ale Uniunii la nivel național. 

la sprijinirea, conferirea de putere și 

consolidarea capacității organizațiilor 

independente ale societății civile care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

promovării drepturilor omului, ale căror 

activități contribuie la aplicarea strategică a 

drepturilor în conformitate cu legislația UE 

și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, 

inclusiv prin activități de reprezentare și de 

supraveghere, precum și la promovarea, 

garantarea și conștientizarea valorilor 

comune ale Uniunii la nivel local, regional 

și național. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a se asigura alocarea 

eficientă a fondurilor din bugetul general al 

Uniunii, este necesar să se asigure valoarea 

adăugată europeană a tuturor acțiunilor 

desfășurate, precum și complementaritatea 

acestora cu acțiunile statelor membre, 

urmărindu-se în același timp coerența, 

complementaritatea și sinergiile cu 

programele de finanțare care sprijină 

domeniile de politică aflate în strânsă 

legătură, în special în cadrul Fondului 

pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu 

programul „Justiție” –, precum și cu 

programul „Europa creativă” și cu 

Erasmus+, pentru a se realiza potențialul 

interacțiunilor culturale în domeniul 

culturii, al mass-media, al artelor, al 

educației și al creativității. Este necesar să 

se creeze sinergii și cu alte programe 

europene de finanțare, în special în 

domenii precum ocuparea forței de muncă, 

piața internă, întreprinderile, tineretul, 

sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, 

securitatea, cercetarea, inovarea, 

tehnologia, industria, coeziunea, turismul, 

relațiile externe, comerțul și dezvoltarea. 

(21) Pentru a se asigura alocarea 

eficientă a fondurilor din bugetul general al 

Uniunii, este necesar să se asigure valoarea 

adăugată europeană a tuturor acțiunilor 

desfășurate, inclusiv a celor care vizează 

promovarea și protejarea valorilor noastre 

comune consacrate la articolul 2 din 

TUE, precum și complementaritatea 

acestora cu acțiunile statelor membre, dacă 

este cazul. Se urmărește coerența, 

complementaritatea și sinergii cu 

programele de finanțare care sprijină 

domeniile de politică aflate în strânsă 

legătură, în special în cadrul Fondului 

pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu 

programul „Justiție” –, precum și cu 

programul „Europa creativă” și cu 

Erasmus+, pentru a se realiza potențialul 

interacțiunilor culturale în domeniul 

culturii, al mass-media, al artelor, al 

educației și al creativității. Această 

sinergie ar proteja și ar promova, de 

asemenea, o mass-media pluralistă și 

independentă, ar asigura libertatea de 

exprimare și ar împiedica difuzarea 

dezinformării. Este necesar să se creeze 

sinergii și cu alte programe europene de 
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finanțare, în special în domenii precum 

ocuparea forței de muncă, piața internă, 

întreprinderile, tineretul, sănătatea, 

cetățenia, justiția, migrația, securitatea, 

cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, 

coeziunea, turismul, relațiile externe, 

comerțul, dezvoltarea și clima sau 

protecția mediului. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Acestui program i se aplică 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul 

RF] („Regulamentul financiar”). Acesta 

prevede norme de execuție a bugetului 

Uniunii, printre care și normele privind 

granturile, premiile, achizițiile publice, 

execuția indirectă, , instrumentele 

financiare și garanțiile bugetare. 

(23) Acestui program i se aplică 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul 

RF] („Regulamentul financiar”). Acesta 

prevede norme de execuție a bugetului 

Uniunii, printre care și normele privind 

granturile, premiile, achizițiile publice, 

execuția indirectă, asistența financiară, 

instrumentele financiare și garanțiile 

bugetare și solicită transparență totală, o 

bună gestiune financiară și utilizarea 

prudentă a resurselor. În special, punerea 

în aplicare a prezentului program ar 

trebui să prevadă concretizarea normelor 

privind posibilitatea de finanțare a 

organizațiilor societății civile prin 

granturi de funcționare multianuale și 

granturi „în cascadă”. Normele trebuie să 

limiteze cât mai mult sarcina 

administrativă pentru candidați. Acolo 

unde este posibil, ar trebui să fie acceptate 

cererile electronice. Candidații și 

beneficiarii fondurilor din cadrul fiecărei 

componente ar trebui să aibă acces la un 

punct național de contact, care să le ofere 

sprijin în fiecare etapă a procedurii de 

solicitare. Ar trebui să se acorde atenția 

cuvenită procedurilor rapide și flexibile de 

acordare a granturilor, cum ar fi o 

procedură de evaluare în două etape, 

pentru a reduce costurile de pregătire a 

propunerilor care nu au fost reținute și 

pentru a îmbunătăți eficiența 
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programului. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 

necesar ca acest program să fie evaluat pe 

baza informațiilor culese prin intermediul 

unor cerințe de monitorizare specifice, 

evitându-se totodată reglementarea și 

sarcinile administrative excesive, mai ales 

asupra statelor membre. După caz, aceste 

cerințe pot include indicatori cuantificabili 

ca bază pentru evaluarea efectelor 

programului la fața locului. 

(29) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 

necesar ca acest program să fie evaluat pe 

baza informațiilor culese prin intermediul 

unor cerințe de monitorizare specifice, 

evitându-se totodată reglementarea și 

sarcinile administrative excesive, mai ales 

asupra statelor membre. În acest context, 

organizațiile societății civile, autoritățile 

publice locale, partenerii sociali etc. ar 

putea fi exemple de solicitanți și 

beneficiari care ar putea să nu dispună de 

personalul și resursele adecvate pentru a 

îndeplini cerințele de monitorizare și de 

raportare. După caz, aceste cerințe pot 

include indicatori cuantificabili ca bază 

pentru evaluarea efectelor programului la 

fața locului. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 2 Articolul 2 

Obiectivele programului Obiectivele programului 

1. Obiectivul general al programului 

este de a proteja și a promova drepturile și 

valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv 

prin sprijinirea organizațiilor societății 

civile, cu scopul de a susține societățile 

deschise, democratice și favorabile 

incluziunii. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a proteja și a promova drepturile și 

valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv 

democrația, statul de drept și drepturile 

fundamentale consacrate la articolul 2 

din TUE, în special prin sprijinirea și 

consolidarea capacității organizațiilor 

societății civile la nivel local, regional, 
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național și transnațional, cu scopul de a 

susține societățile deschise, bazate pe 

drepturi, democratice, egalitare și 

favorabile incluziunii. 

2. În cadrul obiectivului general 

prevăzut la alineatul (1), programul are 

următoarele obiective specifice 

corespunzătoare diferitelor componente: 

2. În cadrul obiectivului general 

prevăzut la alineatul (1), programul are 

următoarele obiective specifice 

corespunzătoare diferitelor componente: 

(a) promovarea egalității și a 

drepturilor (componenta „Egalitate și 

drepturi”); 

(a) promovarea egalității și a 

drepturilor (componenta „Egalitate și 

drepturi”); 

(b) promovarea implicării și a 

participării cetățenilor la viața democratică 

a Uniunii (componenta „Implicarea și 

participarea cetățenilor”); 

(b) promovarea implicării și a 

participării cetățenilor la viața democratică 

a Uniunii (componenta „Europa pentru 

cetățeni”), 

(c) combaterea violenței (componenta 

„Daphne”). 

(c) combaterea tuturor formelor de 

violență (componenta „Daphne”). 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3 Articolul 3 

Componenta „Egalitate și drepturi”  Componenta „Egalitate și drepturi”  

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului general prevăzut la 

articolul 2 alineatul (1) și în cadrul 

obiectivului specific prevăzut la articolul 2 

alineatul (2) litera (a), programul se 

concentrează pe: 

(a) prevenirea și combaterea 

inegalităților și a discriminării pe criterii de 

sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală și sprijinirea unor politici 

cuprinzătoare de promovare a egalității de 

gen și a antidiscriminării, inclusiv a 

integrării acestora în rândul principalelor 

politici, precum și sprijinirea politicilor de 

combatere a rasismului și a tuturor 

formelor de intoleranță; 

(a) prevenirea și combaterea 

inegalităților și a discriminării pe criterii de 

sex, rasă sau origine socială, culturală sau 

etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă, limbă sau orientare sexuală și 

sprijinirea unor politici cuprinzătoare de 

promovare a egalității de gen și a 

antidiscriminării, inclusiv a integrării 

acestora în rândul principalelor politici, 

precum și sprijinirea politicilor de 

combatere a rasismului și a tuturor 

formelor de intoleranță, respectând 

totodată dispozițiile constituționale ale 
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statelor membre; 

(b) protejarea și promovarea drepturilor 

copilului, a drepturilor persoanelor cu 

handicap, a drepturilor care decurg din 

cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal. 

(b) protejarea și promovarea drepturilor 

copilului, a drepturilor persoanelor cu 

handicap, a drepturilor care decurg din 

cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 4 Articolul 4 

Componenta „Implicarea și participarea 

cetățenilor” 

Componenta „Europa pentru cetățeni” 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (b), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului general prevăzut la 

articolul 2 alineatul (1) și în cadrul 

obiectivului specific prevăzut la articolul 2 

alineatul (2) litera (b), programul se 

concentrează pe: 

(a) o mai bună înțelegere a Uniunii, a 

istoriei, a patrimoniului cultural și a 

diversității acesteia de către cetățeni; 

(a) o mai bună înțelegere a Uniunii, a 

istoriei, a patrimoniului cultural și a 

diversității acesteia de către cetățeni; 

(b) promovarea schimburilor și a 

cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 

promovarea participării civice și 

democratice a cetățenilor prin asigurarea 

posibilității acestora și a asociațiilor 

reprezentative de a-și face cunoscute 

opiniile și de a face schimb public de 

opinii în toate domeniile de acțiune ale 

Uniunii. 

(b) promovarea schimburilor și a 

cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 

promovarea participării civice și 

democratice a cetățenilor permițându-le 

acestora și asociațiilor reprezentative să își 

facă cunoscute opiniile și să facă schimb 

public de opinii în toate domeniile de 

acțiune ale Uniunii, pentru a înțelege mai 

bine democrația pluralistă și participativă, 

statul de drept și drepturile fundamentale; 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 Articolul 5 
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Componenta „Daphne” Componenta „Daphne” 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (c), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului general prevăzut la 

articolul 2 alineatul (1) și în cadrul 

obiectivului specific prevăzut la articolul 2 

alineatul (2) litera (c), programul se 

concentrează pe: 

(a) prevenirea și combaterea tuturor 

formelor de violență împotriva copiilor, a 

tinerilor și a femeilor, precum și a violenței 

împotriva altor categorii expuse riscului; 

(a) prevenirea, inclusiv prin acțiuni 

educaționale, și combaterea tuturor 

formelor de violență împotriva copiilor, a 

tinerilor și a femeilor, precum și a violenței 

împotriva altor categorii expuse riscului; 

(b) sprijinirea și protejarea victimelor 

acestor forme de violență. 

(b) sprijinirea și protejarea victimelor 

acestor forme de violență și garantarea 

unui nivel de protecție echivalent în toată 

Uniunea, inclusiv prin facilitarea 

accesului la justiție și la servicii de 

sprijinire a victimelor, precum și prin 

posibilitatea de a declara la poliție 

violențele suportate. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Programul poate asigura finanțare 

sub oricare dintre formele prevăzute în 

Regulamentul financiar. 

2. Programul poate asigura finanțare, 

prin granturi pentru acțiuni și granturi de 

funcționare multianuale, sub oricare 

dintre formele prevăzute în Regulamentul 

financiar, inclusiv sume forfetare, costuri 

unitare, rate forfetare și granturi în 

cascadă. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 Articolul 9 

Tipul acțiunilor Tipul acțiunilor 

Pot primi finanțare în temeiul prezentului Pot primi finanțare în temeiul prezentului 
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regulament acțiunile care contribuie la 

realizarea unuia dintre obiectivele 

specifice menționate la articolul 2. Sunt 

eligibile pentru finanțare în special 

activitățile menționate în anexa I. 

regulament acțiunile care contribuie la 

realizarea obiectivului general menționat 

la articolul 2 alineatul (1) sau la 

realizarea oricăruia dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 2 alineatul 

(2). Sunt eligibile pentru finanțare în 

special activitățile menționate în anexa I. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 9a 

 Activități eligibile pentru finanțare 

 Obiectivele generale și specifice ale 

programului prevăzute la articolul 2 sunt 

realizate în special, dar nu exclusiv, prin 

sprijinirea următoarelor activități 

realizate de una sau mai multe entități 

eligibile: 

 (a) sensibilizare, educarea publicului, 

promovarea și difuzarea de informații 

pentru o mai bună cunoaștere a 

politicilor, a principiilor și a drepturilor 

din domeniile acoperite de program; 

 (b) învățarea reciprocă prin schimb de 

bune practici între părțile interesate, 

pentru o mai bună cunoaștere și 

înțelegere reciprocă și pentru o mai mare 

implicare civică și democratică;  

 (c) activități de monitorizare analitică, de 

raportare și de promovare pentru a 

îmbunătăți înțelegerea situației din statele 

membre și de la nivelul Uniunii în 

domeniile acoperite de program, precum 

și pentru a îmbunătăți transpunerea și 

punerea în aplicare a dreptului Uniunii, a 

politicilor și a valorilor comune ale 

Uniunii în statele membre, astfel de 

activități incluzând, de exemplu, 

colectarea de date și statistici; elaborarea 

de metodologii comune și, după caz, de 

indicatori sau criterii de referință; studii, 
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cercetări, analize și anchete; evaluări; 

evaluarea impactului; elaborarea și 

publicarea de ghiduri, rapoarte și 

materiale cu scop educativ; 

 (d) activități de formare pentru părțile 

interesate relevante, pentru a îmbunătăți 

cunoștințele acestora despre politicile și 

drepturile din domeniile acoperite, și 

consolidarea capacității părților interesate 

relevante de a promova politicile și 

drepturile din domeniile acoperite; 

 (e) promovarea informării publicului și a 

înțelegerii riscurilor, normelor, 

garanțiilor și drepturilor privind protecția 

datelor cu caracter personal, viața privată 

și securitatea digitală, precum și 

abordarea știrilor false și a dezinformării 

orientate prin acțiuni de sensibilizare, 

formare, studii și activități de 

monitorizare; 

 (f) reunirea europenilor de naționalități și 

culturi diferite, oferindu-le posibilitatea 

de a participa la activități și proiecte de 

înfrățire între orașe; 

 (g) încurajarea și facilitarea atât a 

participării active și incluzive la edificarea 

unei Uniuni mai democratice, cât și a 

sensibilizării și a promovării și apărării 

drepturilor și valorilor, prin sprijinirea 

organizațiilor societății civile; 

 (h) finanțarea asistenței tehnice și 

organizaționale pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de 

către cetățeni a dreptului lor de a lansa și 

de a sprijini inițiative cetățenești 

europene; 

 (i) sprijinirea organizațiilor societății 

civile care își desfășoară activitatea în 

domeniile acoperite de program la toate 

nivelurile, precum și dezvoltarea 

capacității rețelelor europene și a 

organizațiilor societății civile de a 

contribui la dezvoltarea, sensibilizarea și 

monitorizarea punerii în aplicare a 

dreptului, a obiectivelor politice, a 
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valorilor și a strategiilor Uniunii; 

 (j) îmbunătățirea cunoștințelor despre 

program, stimularea diseminării și a 

transferabilității rezultatelor sale și 

încurajarea demersurilor de informare a 

cetățenilor și a societății civile, inclusiv 

prin înființarea și sprijinirea de birouri 

independente pentru program; 

 (k) consolidarea capacității și 

independenței apărătorilor drepturilor 

omului și a organizațiilor societății civile 

care monitorizează situația statului de 

drept și sprijinirea acțiunilor la nivel 

local, regional, național și transnațional;  

 (l) sprijinirea apărării avertizorilor de 

integritate, inclusiv sprijinirea 

inițiativelor și măsurilor de stabilire a 

unor canale sigure de raportare în cadrul 

organizațiilor și către autoritățile publice 

sau alte organisme relevante, precum și a 

măsurilor de protejare a avertizorilor 

împotriva concedierii, a retrogradării sau 

a altor represalii, inclusiv prin informarea 

și instruirea autorităților publice și a 

părților interesate relevante; 

 (m) sprijinirea inițiativelor și a măsurilor 

de promovare și protejare a libertății și 

pluralismului mass-mediei și de 

consolidare a capacităților pentru noile 

provocări, cum ar fi noile mijloace de 

informare în masă și combaterea 

discursurilor de incitare la ură; 

 (n) sprijinirea și dezvoltarea capacităților 

organizațiilor societății civile care 

desfășoară activități de monitorizare a 

integrității și corupției, a transparenței și 

a răspunderii autorităților publice, 

precum și activități de promovare în 

domeniu; 

 (o) sprijinirea organizațiilor societății 

civile care activează în domeniul 

protecției și promovării drepturilor 

fundamentale, inclusiv sprijinirea 

acțiunilor care sensibilizează publicul cu 

privire la drepturile fundamentale și 

contribuie la educația în materie de 
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drepturi ale omului. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comitetul de evaluare poate fi 

compus din experți externi. 

2. Comitetul de evaluare poate fi 

compus din experți externi. Componența 

comitetului reflectă un echilibru între 

bărbați și femei.  

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 14 Articolul 14 

Monitorizare și raportare Monitorizare și raportare 

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori 

pentru raportarea progreselor programului 

în direcția îndeplinirii obiectivelor 

specifice prevăzute la articolul 2. 

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori 

pentru raportarea progreselor programului 

în direcția îndeplinirii obiectivelor 

specifice prevăzute la articolul 2. Datele 

colectate pentru monitorizare și raportare 

sunt defalcate, după caz, în funcție de sex, 

vârstă, nivelul de educație și alți factori 

relevanți. 

2. Pentru a asigura o evaluare eficace 

a progreselor programului în direcția 

îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate, în 

conformitate cu articolul 16, cu scopul de a 

elabora dispoziții privind un cadru de 

monitorizare și evaluare, inclusiv prin 

modificarea anexei II în vederea revizuirii 

și a completării indicatorilor, dacă este 

necesar. 

2. Pentru a asigura o evaluare eficace 

a progreselor programului în direcția 

îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate, în 

conformitate cu articolul 16, cu scopul de a 

elabora dispoziții privind un cadru de 

monitorizare și evaluare, inclusiv prin 

modificarea anexei II în vederea revizuirii 

și a completării indicatorilor, dacă este 

necesar. 

3. Sistemul de raportare a 

performanței asigură colectarea eficientă, 

eficace și în timp util a datelor referitoare 

la monitorizarea punerii în aplicare și a 

3. Sistemul de raportare a 

performanței asigură colectarea eficientă, 

eficace și în timp util a datelor referitoare 

la monitorizarea punerii în aplicare și a 
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rezultatelor programului. În acest scop, 

beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și 

statelor membre li se impun cerințe de 

raportare proporționale. 

rezultatelor programului. În acest scop, 

beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și 

statelor membre li se impun cerințe de 

raportare proporționale. Comisia pune la 

dispoziție formate ușor de utilizat și oferă 

orientare și sprijin în special partenerilor 

și beneficiarilor care s-ar putea să nu 

dispună de personalul și resursele 

adecvate pentru a îndeplini cerințele de 

raportare. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia comunică Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor concluziile 

evaluărilor, însoțite de observațiile sale. 

4. Comisia comunică Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor concluziile 

evaluărilor, însoțite de observațiile sale. 

Comisia pune evaluarea la dispoziția 

publicului și o face ușor accesibilă, 

publicând-o pe site-ul său. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Înaintea adoptării unui act delegat, 

Comisia se consultă cu experții desemnați 

de fiecare stat membru, în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. 

4. Înaintea adoptării unui act delegat, 

Comisia se consultă cu experții desemnați 

de fiecare stat membru, în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. Comisia 

garantează, de asemenea, o cooperare 

timpurie și un schimb de opinii cu 

Parlamentul European și cu Consiliul, și 

anume asigurându-se că acestea din urmă 

primesc toate documentele în același timp 

cu experții din statele membre, inclusiv 

proiectele de acte delegate, și că experții 



 

AD\1169826RO.docx 21/27 PE627.900v02-00 

 RO 

Parlamentului European și ai Consiliului 

au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei. În 

acest scop, Parlamentul European și 

Consiliul primesc planificarea pentru 

următoarele luni și invitații la toate 

reuniunile experților. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului, fără a aduce 

atingere posibilității pe care o au cetățenii 

UE și alte părți interesate de a-și exprima 

opinia cu privire la proiectul de text al 

actului delegat în cauză, în decursul unei 

perioade de patru săptămâni. Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor pot fi consultate cu privire la 

proiectul de text. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 Articolul 18 

Informare, comunicare și publicitate Informare, comunicare și publicitate 

1. Beneficiarii fondurilor Uniunii 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării din partea Uniunii (în special 

atunci când promovează acțiunile și 

rezultatele acestora), furnizând informații 

coerente, concrete și proporționale, 

destinate unor categorii de public diverse, 

inclusiv mass-mediei și publicului larg. 

1. Beneficiarii fondurilor Uniunii 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării din partea Uniunii (în special 

atunci când promovează acțiunile și 

rezultatele acestora), furnizând informații 

coerente, concrete și proporționale, 

destinate unor categorii de public diverse, 

inclusiv mass-mediei și publicului larg. 

2. Comisia desfășoară acțiuni de 

informare și de comunicare privind 

2. Comisia desfășoară acțiuni de 

informare și de comunicare la nivel local, 
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programul, acțiunile și rezultatele sale. 

Resursele financiare alocate programului 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele menționate la articolul 

2. 

regional, național și european privind 

programul, acțiunile și rezultatele sale. 

Resursele financiare alocate programului 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele menționate la articolul 

2. 

 2a. Fiecare stat membru înființează 

un punct de contact național independent, 

cu scopul de a oferi părților interesate și 

beneficiarilor programului orientări, 

informații practice și asistență cu privire 

la toate aspectele programului și 

procedura de depunere a candidaturii. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Anexa I 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Anexa I Anexa I 

Activitățile programului Activitățile programului 

Obiectivele specifice ale programului, 

menționate la articolul 2 alineatul (2), se 

vor realiza în special prin susținerea 

următoarelor activități: 

Obiectivul general menționat la articolul 

2 alineatul (1) și obiectivele specifice ale 

programului, menționate la articolul 2 

alineatul (2), se vor realiza în special prin 

susținerea următoarelor activități: 

(a) sensibilizare și diseminare de 

informații pentru o mai bună cunoaștere a 

politicilor și a drepturilor din domeniile 

acoperite de program; 

(a) sensibilizare, educarea publicului 

și diseminare de informații pentru o mai 

bună cunoaștere a politicilor și a 

drepturilor din domeniile acoperite de 

program; 

(b) învățare reciprocă prin schimb de 

bune practici între părțile interesate, pentru 

o mai bună cunoaștere și înțelegere 

reciprocă și pentru o mai mare implicare 

civică și democratică; 

(b) învățare reciprocă prin schimb de 

bune practici între părțile interesate, pentru 

o mai bună cunoaștere și înțelegere 

reciprocă și pentru o mai mare implicare 

civică și democratică; 

(c) activități analitice și de 

monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere 

a situației din statele membre și de la 

nivelul UE în domeniile acoperite de 

program, precum și pentru îmbunătățirea 

(c) activități analitice și de 

monitorizare, de raportare și de 

promovare 1, pentru o mai bună înțelegere 

a situației din statele membre și de la 

nivelul UE în domeniile acoperite de 
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punerii în aplicare a legislației și a 

politicilor UE; 

program, precum și pentru îmbunătățirea 

punerii în aplicare a legislației și a 

politicilor UE; 

(d) activități de formare pentru părțile 

interesate relevante, pentru a îmbunătăți 

cunoștințele acestora despre politicile și 

drepturile din domeniile acoperite; 

(d) activități de formare pentru părțile 

interesate relevante, pentru a îmbunătăți 

cunoștințele acestora despre politicile și 

drepturile din domeniile acoperite, precum 

și pentru a consolida capacitatea lor de a 

promova aceste politici și drepturi; 

(e) elaborarea și întreținerea de 

instrumente bazate pe tehnologia 

informației și comunicațiilor (TIC); 

(e) elaborarea și întreținerea de 

instrumente bazate pe tehnologia 

informației și comunicațiilor (TIC); 

 (ea) promovarea informării publicului 

și a înțelegerii riscurilor, normelor, 

garanțiilor și drepturilor privind protecția 

datelor cu caracter personal, viața privată 

și securitatea digitală, precum și 

abordarea știrilor false și a dezinformării 

orientate prin acțiuni de sensibilizare, 

formare, studii și activități de 

monitorizare; 

(f) sensibilizarea mai intensă a 

cetățenilor cu privire la cultura, istoria și 

memoria europeană, precum și cu privire la 

sentimentul de apartenență la Uniune; 

(f) sensibilizarea mai intensă a 

cetățenilor cu privire la cultura, istoria și 

memoria europeană, precum și cu privire la 

sentimentul de apartenență la Uniune; 

(g) reunirea europenilor de naționalități 

și culturi diferite, prin activități de înfrățire 

între orașe; 

(g) reunirea europenilor de naționalități 

și culturi diferite, prin activități de înfrățire 

între orașe; 

(h) încurajarea și facilitarea atât a 

participării active la edificarea unei Uniuni 

mai democratice, cât și a conștientizării 

drepturilor și valorilor, prin sprijinirea 

organizațiilor societății civile; 

(h) încurajarea și facilitarea participării 

active și favorabile incluziunii la 

edificarea unei Uniuni mai democratice, 

precum și a sensibilizării cu privire la 

drepturi și valori prin sprijinirea 

organizațiilor societății civile, inclusiv a 

celor de la nivel local, regional, național 

și transnațional care monitorizează 

situația statului de drept și respectarea 

drepturilor fundamentale într-un stat 

membru; 

 (ha) nouă sensibilizarea mai intensă a 

cetățenilor cu privire la drepturile și 

obligațiile care decurg din cetățenia 

europeană, precum dreptul de a călători, 

de a lucra, de a studia, de a locui într-un 

alt stat membru, prin campanii de 
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informare; 

 (hb) nouă formare specializată pentru 

angajații din sectorul public dintr-un stat 

membru cu privire la drepturile și 

obligațiile cetățenilor din alte state 

membre, care trăiesc, lucrează, studiază 

sau călătoresc în primul stat, precum și 

formare cu privire la măsurile menite să 

garanteze respectarea acestor drepturi; 

(i) finanțarea asistenței tehnice și 

organizaționale pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], 

susținând astfel exercitarea de către 

cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a 

sprijini inițiative cetățenești europene; 

(i) finanțarea asistenței tehnice și 

organizaționale pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], 

susținând astfel exercitarea de către 

cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a 

sprijini inițiative cetățenești europene; 

(j) stimularea capacității rețelelor 

europene de a promova și de a dezvolta în 

continuare dreptul, obiectivele de politică 

și strategiile Uniunii, precum și de a 

sprijini organizațiile societății civile care 

activează în domeniile acoperite de 

program; 

(j) stimularea capacității rețelelor 

europene de a promova și de a dezvolta în 

continuare dreptul, obiectivele de politică 

și strategiile; 

(k) îmbunătățirea cunoștințelor despre 

program, stimularea diseminării și a 

transferabilității rezultatelor sale și 

încurajarea demersurilor de informare 

directă a cetățenilor, inclusiv prin 

înființarea și sprijinirea unei rețele de 

birouri/puncte de contact naționale pentru 

program. 

(k) îmbunătățirea cunoștințelor despre 

program, stimularea diseminării și a 

transferabilității rezultatelor sale și 

încurajarea demersurilor de informare 

directă a cetățenilor, inclusiv prin 

înființarea și sprijinirea unei rețele de 

birouri/puncte de contact naționale pentru 

program. 

 (ka) consolidarea capacității și 

independenței organizațiilor societății 

civile și a apărătorilor drepturilor omului 

la nivel local, regional, național și 

transnațional care monitorizează situația 

statului de drept și respectarea drepturilor 

fundamentale într-un stat membru; 

 (kb) nouă  instituirea unui sistem de 

protecție a avertizorilor de integritate, 

inclusiv inițiative și măsuri de instituire a 

unor canale sigure de raportare în 

interiorul organizațiilor și către autorități 

publice sau alte organisme relevante; 

 (kc) nouă promovarea și sprijinirea 

libertății și pluralismului mass-mediei și 

consolidarea capacităților pentru noile 
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provocări, cum ar fi noile mijloace de 

informare în masă și combaterea 

discursurilor de incitare la ură; 

 (kd) consolidarea capacității 

autorităților publice de a-și îmbunătăți 

transparența și responsabilitatea, 

consolidând, în același timp, organizațiile 

societății civile active în promovarea și 

monitorizarea transparenței și 

responsabilității acestor autorități publice; 

_________________ _________________ 

1 Printre aceste activități se numără, de 

exemplu: culegerea de date și statistici; 

elaborarea de metodologii comune și, după 

caz, de indicatori sau criterii de referință; 

studii, cercetări, analize și anchete; 

evaluări; evaluarea impactului; elaborarea 

și publicarea de ghiduri, rapoarte și 

materiale cu scop educativ. 

1 Printre aceste activități se numără, de 

exemplu: culegerea de date și statistici; 

elaborarea de metodologii comune și, dacă 

este cazul, de indicatori sau de criterii de 

referință; studii, cercetări, analize și 

anchete; evaluări; evaluarea impactului; 

elaborarea și publicarea de ghiduri, 

rapoarte și materiale cu scop educativ. 
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