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SUGESTII

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

1. recunoaște că necesitatea de a răspunde rapid și eficient la o criză are adesea un impact 
direct asupra echilibrului dintre diferitele ramuri ale conducerii unui stat și recunoaște 
că guvernele și autoritățile locale pot fi obligate să adopte măsuri de urgență fără 
organizarea consultărilor publice care s-ar impune într-o situație obișnuită; atrage 
atenția asupra importanței deosebite a menținerii unui sistem eficient de control și 
echilibru pentru toate acțiunile întreprinse ca răspuns la o situație de urgență;

2. consideră că este posibil ca răspunsul la actuala criză de COVID-19 să fi majorat riscul 
de corupție și numărul cazurilor de corupție; consideră că răspunsul la criza provocată 
de pandemia de COVID-19 reamintește, de asemenea, că deschiderea, transparența, 
responsabilitatea și aplicarea legii sunt componente esențiale ale guvernanței 
democratice;

3. invită statele membre și Comisia să revizuiască cu atenție politicile pe care le-au pus în 
aplicare în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și să elaboreze noi 
mecanisme și protocoale pentru cheltuielile de urgență din viitor;

4. subliniază că, în general, corupția subminează funcționarea statului și a autorităților 
publice la toate nivelurile și este unul dintre factorii principali care favorizează 
criminalitatea organizată; subliniază că existența unor cadre eficace de combatere a 
corupției, precum și asigurarea transparenței și integrității în exercitarea puterii statului 
pot consolida sistemele juridice și încrederea în autoritățile publice și în procesele 
democratice;

5. subliniază că gestionarea incorectă a fondurilor publice și reacțiile ineficace la crize pot 
accentua neîncrederea tot mai pronunțată față de guvern; consideră că, în timpul 
crizelor, publicul are dreptul de a fi informat și de a primi informații și date actualizate, 
transparente și fiabile;

6. salută rolul esențial al organizațiilor societății civile în combaterea corupției; subliniază 
că succesul oricărui răspuns în situații de urgență depinde în mare măsură de 
participarea activă a tuturor actorilor din societate; consideră că actuala criză provocată 
de pandemia de COVID-19 a scos în evidență importanța menținerii unui sistem eficace 
de participare a cetățenilor la procesul decizional public;

7. recunoaște rolul actual și potențialul utilizării inteligenței artificiale și a volumelor mari 
de date în combaterea corupției și a utilizării necorespunzătoare a fondurilor publice; 
subliniază că toate informațiile și datele trebuie prelucrate în mod corespunzător, pentru 
a asigura protecția datelor și a vieții private a cetățenilor;

8. invită statele membre să urmeze recomandările Grupului de state împotriva corupției 
(GRECO) și salută posibilitatea ca UE să adere la GRECO în calitate de membru cu 
drepturi depline.


