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Amendamentul 1
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. regretă faptul că Comisia s-a 
angajat1a să nu propună măsuri în 
temeiul regulamentului până când nu 
elaborează orientări, a căror finalizare 
este condiționată de pronunțarea 
hotărârii Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în acțiunea în anulare 
introdusă de Ungaria și Polonia; 
reamintește că acțiunile introduse în fața 
CJUE nu au efect suspensiv în 
conformitate cu tratatele;
_________________
1a Concluziile Consiliului European din 
11 decembrie 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Or. en

Amendamentul 2
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

1. reiterează că eficiența juridică a 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept, începând cu data 
de 1 ianuarie 2021, nu poate fi legată de 
adoptarea unor orientări și invită Comisia 
să publice aceste orientări cât mai curând 
posibil, cu scopul de a evita orice 
întârziere suplimentară în aplicarea 
acestuia din punctul de vedere al 
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acțiunilor concrete întreprinse; îndeamnă 
Comisia să demareze fără întârziere 
anchete preliminare cu privire la orice 
potențiale încălcări individuale sau 
sistemice ale principiilor statului de drept 
în statele membre, care 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;

Or. en

Amendamentul 3
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

1. regretă concluziile Consiliului 
European din 10 și 11 decembrie 2020 
referitoare la Regulamentul privind 
condiționalitatea bazată pe statul de drept 
și consideră că acestea contravin 
articolelor 15 și 17 din TUE și 
articolului 288 din TFUE, în măsura în 
care creează o insecuritate juridică inutilă 
și reiterează că aplicarea Regulamentului 
privind condiționalitatea bazată pe statul de 
drept nu poate fi legată de adoptarea unor 
orientări; invită insistent Comisia să evite 
orice întârziere suplimentară în aplicarea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 4
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1



AM\1234564RO.docx 5/20 PE693.941v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

1. reamintește că Regulamentul 
privind condiționalitatea bazată pe statul de 
drept, astfel cum a fost adoptat de 
colegiuitori, nu prevede elaborarea unor 
orientări și, prin urmare, aplicarea sa nu 
poate fi legată de adoptarea acestora; 
reamintește că orientările nu pot 
modifica, extinde sau restrânge domeniul 
de aplicare a unui regulament și că ele 
trebuie să respecte intenția colegiuitorilor;

Or. en

Amendamentul 5
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

1. subliniază că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept ar trebui să fie 
legată de adoptarea unor orientări, având 
în vedere complexitatea domeniului vizat 
de acest act legislativ; subliniază că, până 
la finalizarea acestor orientări, Comisia 
nu ar trebui să propună măsuri în temeiul 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept;

Or. en

Amendamentul 6
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

1. ia act de intenția Comisiei de a 
elabora orientări pentru aplicarea 
regulamentului; reiterează că aplicarea 
Regulamentului privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept nu poate fi legată 
de adoptarea unor orientări și invită 
insistent Comisia să evite orice întârziere 
suplimentară în aplicarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 7
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că măsurile adoptate în 
temeiul prezentului regulament sunt 
necesare în special în cazurile în care alte 
proceduri prevăzute în legislația Uniunii 
nu ar permite o protecție mai eficace a 
bugetului Uniunii; reamintește că există 
în continuare, în mai multe state membre, 
cazuri clare de încălcare a statului de 
drept care rămân nepedepsite și 
subminează interesele financiare ale UE;

Or. en

Amendamentul 8
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că Comisia a 2. ia act de faptul că, după ce Comisia 
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început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că astfel 
de orientări sunt necesare, Parlamentul 
să fie consultat înainte de adoptarea lor;

a decis să elaboreze orientările, 
Parlamentul, în Rezoluția sa din 25 
martie 2021 referitoare la aplicarea 
Regulamentului (UE, Euratom) 
2020/2092: mecanismul de 
condiționalitate bazat pe statul de drept, a 
solicitat Comisiei să prezinte orientările 
până cel târziu la 1 iunie 2021; regretă 
faptul că Comisia a transmis proiectele de 
orientări privind aplicarea regulamentului 
cu o întârziere de două săptămâni; este de 
părere că proiectele de orientări, în forma 
lor actuală, nu conțin nicio informație 
suplimentară care ar putea contribui la 
aplicarea corespunzătoare a 
regulamentului; conchide, prin urmare, 
că orientările Comisiei sunt parte a 
tacticii sale de amânare a aplicării 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 9
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că astfel 
de orientări sunt necesare, Parlamentul 
să fie consultat înainte de adoptarea lor;

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea regulamentului și că a fost 
inițiată o consultare a Parlamentului 
înainte de adoptarea lor; consideră, cu 
toate acestea, că astfel de orientări nu 
aduc nicio valoare adăugată în această 
etapă și că ele vizează în principal 
întârzierea procesului de punere în 
aplicare a regulamentului; consideră că, 
sub pretextul evitării unei eventuale 
anulări a măsurilor adoptate de către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 
temeiul regulamentului, Comisia nu 
abordează încălcările și regresele 
înregistrate în statele membre în ceea ce 
privește drepturile fundamentale și 
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principiile democrației și statului de drept, 
nici nu răspunde așteptărilor în ceea ce 
privește operaționalizarea acestui 
instrument;

Or. en

Amendamentul 10
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că astfel 
de orientări sunt necesare, Parlamentul 
să fie consultat înainte de adoptarea lor;

2. ia act de faptul că Comisia urmează 
să prezinte proiectele sale de orientări 
privind aplicarea regulamentului; solicită 
Comisiei să consulte Parlamentul înainte 
de adoptarea finală a acestora; remarcă 
faptul că, după adoptarea orientărilor, 
Comisia ar trebui să raporteze trimestrial 
tuturor comisiilor parlamentare 
competente în al căror domeniu de 
activitate intră statul de drept cu privire la 
cazurile noi și în curs de investigare;

Or. en

Amendamentul 11
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că astfel 
de orientări sunt necesare, Parlamentul 
să fie consultat înainte de adoptarea lor;

2. ia act de proiectele de orientări 
elaborate de Comisie privind aplicarea 
regulamentului; consideră că orientările se 
limitează la a repeta dispozițiile 
regulamentului, valoarea lor adăugată 
este redusă sau inexistentă și, în plus, 
acestea nu fac decât să întârzie aplicarea 
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regulamentului;

Or. en

Amendamentul 12
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că astfel 
de orientări sunt necesare, Parlamentul să 
fie consultat înainte de adoptarea lor;

2. ia act de faptul că Comisia a 
început să elaboreze orientări privind 
aplicarea Regulamentului; solicită ca, în 
cazul în care Comisia consideră că acest 
lucru este necesar, Parlamentul să fie 
consultat înainte de adoptarea lor;

Or. en

Amendamentul 13
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. 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 
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deja o anchetă imediată în temeiul 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 14
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. susține cu fermitate că 
Parlamentul trebuie să continue 
pregătirile necesare pentru a putea iniția 
eventuale proceduri judiciare în temeiul 
articolului 265 din TFUE împotriva 
Comisiei; este de părere că lipsa de 
acțiune sau mobilizarea lentă a Comisiei 
este un semnal politic puternic nu numai 
pentru instituțiile europene și statele 
membre, ci și pentru cetățenii europeni;

Or. en

Amendamentul 15
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul 
adoptat sau intenția colegiuitorilor; 
solicită Comisiei să evite definiții stricte 
sau exhaustive ale conceptelor, deoarece 
acest lucru ar fi în contradicție cu 
Regulamentul; consideră că interpretarea 
conceptelor abstracte este un proces 

3. reamintește că, în conformitate cu 
regulamentul, Comisia ține seama, atunci 
când evaluează posibilele încălcări ale 
statului de drept de către un stat membru, 
de informațiile relevante provenind din 
surse disponibile și de la instituții 
recunoscute, inclusiv, după caz, de 
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
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dinamic care nu poate fi predefinit într-
un singur document; consideră că 
orientările ar trebui să respecte pe deplin 
interpretarea conceptelor relevante de 
către Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene și Comisia de la Veneția.

Europene, de rapoartele Curții de Conturi, 
de raportul anual al Comisiei privind 
statul de drept și de tabloul de bord 
privind justiția în UE, de rapoartele 
Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) și ale Parchetului European 
(EPPO), precum și de concluziile și 
recomandările organizațiilor și rețelelor 
internaționale relevante, inclusiv ale 
organelor Consiliului Europei, cum ar fi 
Grupul de state împotriva corupției 
(GRECO) și Comisia de la Veneția, în 
special de lista de criterii privind statul de 
drept a Consiliului Europei, și, totodată, 
de concluziile și recomandările rețelelor 
europene ale curților supreme și ale 
consiliilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 16
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu Regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la Veneția.

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să modifice regulamentul adoptat, 
să extindă sau să limiteze conținutul său, 
ci ar trebui să clarifice modul în care 
dispozițiile sale trebuie puse în aplicare în 
mod concret; subliniază că scopul 
orientărilor constă în evidențierea 
procedurii, a definițiilor și a metodologiei 
de punere în aplicare concretă de către 
Comisie; solicită Comisiei să evite definiții 
stricte sau exhaustive ale conceptelor, 
deoarece acest lucru ar fi în contradicție cu 
Regulamentul; consideră că interpretarea 
conceptelor abstracte este un proces 
dinamic care nu poate fi predefinit într-un 
singur document; consideră că orientările 
ar trebui să respecte pe deplin interpretarea 
conceptelor relevante de către Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene și Comisia de 
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la Veneția.

Or. en

Amendamentul 17
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu Regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la Veneția.

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; subliniază că 
legiuitorii nu au împuternicit Comisia să 
adopte orientări, acte de punere în 
aplicare sau acte executive pentru a 
clarifica condițiile de aplicare a 
regulamentului; solicită Comisiei să evite 
definiții stricte sau exhaustive ale 
conceptelor, deoarece acest lucru ar fi în 
contradicție cu Regulamentul; consideră că 
interpretarea conceptelor abstracte este un 
proces dinamic care nu poate fi predefinit 
într-un singur document; consideră că 
orientările ar trebui să respecte pe deplin 
interpretarea conceptelor relevante de către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene și 
Comisia de la Veneția.

Or. en

Amendamentul 18
Łukasz Kohut, Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
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exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu Regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la Veneția.

exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la 
Veneția; evidențiază obligația de a asigura 
disponibilitatea fondurilor UE pentru 
beneficiarii finali, astfel cum prevede 
regulamentul.

Or. en

Amendamentul 19
Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu Regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la Veneția.

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu Regulamentul; 
consideră că interpretarea conceptelor 
abstracte este un proces dinamic care nu 
poate fi predefinit într-un singur document; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și Comisia de la 
Veneția; evidențiază obligația de a asigura 
disponibilitatea fondurilor UE pentru 
beneficiarii finali, astfel cum prevede 
regulamentul.

Or. en

Amendamentul 20
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Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat 
sau intenția colegiuitorilor; solicită 
Comisiei să evite definiții stricte sau 
exhaustive ale conceptelor, deoarece acest 
lucru ar fi în contradicție cu 
Regulamentul; consideră că interpretarea 
conceptelor abstracte este un proces 
dinamic care nu poate fi predefinit într-
un singur document; consideră că 
orientările ar trebui să respecte pe deplin 
interpretarea conceptelor relevante de către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene și 
Comisia de la Veneția.

3. reamintește că nicio orientare nu 
trebuie să submineze regulamentul adoptat; 
consideră că orientările ar trebui să 
respecte pe deplin interpretarea conceptelor 
relevante de către Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene și de către Tribunal și 
să fie finalizate după pronunțarea 
hotărârii Curții de Justiție cu privire la 
acțiunile în anulare introduse în legătură 
cu Regulamentul privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept, astfel încât să 
includă orice elemente relevante care 
decurg dintr-o astfel de hotărâre.

Or. en

Amendamentul 21
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că raportul anual al 
Comisiei privind statul de drept constituie 
o evaluare obiectivă, imparțială, corectă și 
de bună calitate a încălcărilor principiilor 
statului de drept; consideră că, în cazul în 
care concluziile rapoartelor anuale 
evidențiază încălcări individuale sau 
sistemice ale statului de drept, care 
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, acestea 
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ar trebui să antreneze în mod direct 
declanșarea mecanismului de 
condiționalitate; invită Comisia să 
clarifice o metodologie pentru a crea o 
legătură clară și directă, atunci când este 
cazul, între rapoartele anuale și 
mecanismul de condiționalitate;

Or. en

Amendamentul 22
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. deși recunoaște 
complementaritatea regulamentului cu 
alte instrumente instituite prin articolul 6 
alineatul (1) din cuprinsul său, îndeamnă 
Comisia să utilizeze regulamentul, 
deoarece celelalte proceduri prevăzute în 
legislația Uniunii nu permit protejarea 
eficientă a bugetului Uniunii împotriva 
încălcărilor grave, permanente și 
sistematice ale valorilor enumerate la 
articolul 2 din TUE care au loc în unele 
state membre;

Or. en

Amendamentul 23
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că Regulamentul 
privind condiționalitatea bazată pe statul 
de drept trebuie să fie aplicat cu 
respectarea deplină a articolului 4 
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alineatul (2) din TUE, în special a 
identităților naționale ale statelor 
membre, inerente structurilor lor 
fundamentale politice și constituționale, a 
principiului atribuirii, precum și a 
principiilor obiectivității, nediscriminării 
și egalității de tratament al statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 24
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că Comisia are deja 
motive întemeiate să analizeze 
posibilitatea de a declanșa procedura 
prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din 
regulament; îndeamnă Comisia să 
acționeze prompt și să evite orice 
întârziere suplimentară în aplicarea 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 25
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să clarifice în 
orientări faptul că încălcările statului de 
drept constatate într-un stat membru, care 
sunt o consecință a unor decizii sau 
evenimente care au avut loc înainte de 1 
ianuarie 2021 intră în continuare în 
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domeniul de aplicare al regulamentului 
atât timp cât efectele lor sunt încă în 
desfășurare;

Or. en

Amendamentul 26
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază relația de 
complementaritate dintre rapoartele 
anuale privind statul de drept și 
Regulamentul privind condiționalitatea 
bazată pe statul de drept; invită Comisia 
să utilizeze constatările rapoartelor 
anuale ca pe o sursă de informații 
importantă în evaluările sale realizate în 
conformitate cu dispozițiile 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 27
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. 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 



PE693.941v01-00 18/20 AM\1234564RO.docx

RO

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 28
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. cere Comisiei 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 în mod grav să 
afecteze buna gestiune financiară a 
bugetului Uniunii într-un mod suficient 
de direct;

Or. en

Amendamentul 29
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că Comisia ar trebui 
să utilizeze în continuare toate 
instrumentele pe care le oferă setul de 
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instrumente ale Uniunii privind statul de 
drept, inclusiv procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în conformitate 
cu articolul 258 din TFUE și procedurile 
prevăzute la articolul 7 din TUE.

Or. en

Amendamentul 30
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește că regulamentul oferă 
o definiție clară a statului de drept, care 
trebuie înțeleasă în raport cu celelalte 
valori ale Uniunii, inclusiv drepturile 
fundamentale și nediscriminarea; este de 
părere că discriminarea împotriva 
minorităților sponsorizată de stat are un 
impact direct asupra proiectelor pentru 
care statele membre adoptă decizia de a 
investi sau nu fonduri UE și, prin urmare, 
afectează în mod direct protecția 
intereselor financiare ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 31
Lukas Mandl

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că evaluarea 
încălcărilor individuale sau sistemice ale 
principiilor statului de drept necesită un 
tratament imparțial, echitabil și obiectiv al 



PE693.941v01-00 20/20 AM\1234564RO.docx

RO

statelor membre; prin urmare, orientările 
stabilesc în acest scop proceduri pentru 
desfășurarea de investigații imparțiale și 
bazate pe dovezi;

Or. en

Amendamentul 32
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că transparența este 
esențială pentru a stimula încrederea 
statelor membre și a cetățenilor în 
mecanismul de condiționalitate; prin 
urmare, subliniază că fiecare etapă a 
procedurii prevăzute de regulament ar 
trebui să fie realizată într-un mod pe 
deplin transparent; invită, prin urmare, 
Comisia să stabilească normele și 
principiile în materie de transparență pe 
care le va aplica atunci când va declanșa 
mecanismul de condiționalitate;

Or. en


