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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere îndeosebi articolul 2, articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (3) al 
doilea paragraf și articolele 6, 7 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene legate de 
respectarea, promovarea și protecția democrației, a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale în Uniune, printre care articolele 70, 258, 259, 260, 263 și 265,

– având în vedere articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
Protocoalele nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și nr. 2 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere criteriile de la Copenhaga și ansamblul de norme ale Uniunii pe care 
trebuie să le respecte o țară candidată dacă dorește să adere la Uniune (acquis-ul),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere instrumentele Organizației Națiunilor Unite privind apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, precum și jurisprudența organismelor instituite prin 
tratatele Națiunilor Unite,

– având în vedere Carta socială europeană, în special articolul E,

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, convențiile, 
recomandările, rezoluțiile și rapoartele Adunării Parlamentare, ale Comitetului de 
miniștri, ale Comisarului pentru drepturile omului și ale Comisiei de la Veneția a 
Consiliului Europei,

– având în vedere „Memorandumul de înțelegere între Consiliul Europei și Uniunea 
Europeană” din 23 mai 2007,

– având în vedere Criteriile statului de drept adoptate de Comisia de la Veneția la 18 martie 
2016, la cea de-a 106-a Sesiune plenară a sa,

– având în vedere setul de instrumente al Consiliul Europei pentru statele membre: „- 



PE653.810v01-00 4/13 PR\1207632RO.docx

RO

Respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în contextul crizei 
sanitare cauzate de COVID-19” din 7 aprilie 2020,

– având în vedere Raportul anual 2020 al organizațiilor partenere la Platforma Consiliului 
Europei pentru promovarea protecției jurnalismului și siguranței jurnaliștilor,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 iulie 2019 intitulată „Consolidarea statului 
de drept în cadrul Uniunii – Plan de acțiune” (COM(2019)0343),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2020 care cuprinde programul de 
lucru al Comisiei pentru 2020 (COM (2020)0027) și programul de lucru adaptat al 
Comisiei din 27 mai 2020 (COM(2020)440),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui 
instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care 
promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național2,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului 
„Drepturi și valori”3,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui 
mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și 
a drepturilor fundamentale4,

– având în vedere rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană în 20175,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la situația statului de drept și 
lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia6,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică 
și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv zonele libere de 
LGBTI7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Raportul anual pe 2018 
privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această 
privință8,

1 JO C 215, 19.6.2018, p. 162.
2 JO C 390, 18.11.2019, p. 117.
3 Texte adoptate, P8_TA(2019)0407.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0456.
5 Texte adoptate, P8_TA(2019)0032.
6 Texte adoptate, P8_TA(2019)0328.
7 Texte adoptate, P9_TA(2019)0101.
8 Texte adoptate, P9_TA(2020)0007.
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– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la audierile în curs în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria9,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale10,

– având în vedere recomandările comune ale organizațiilor societății civile intitulate „From 
blueprint to footprint: Safeguarding media freedom and pluralism through the European 
Rule of Law Mechanism” (despre salvarea libertății și pluralității media printr-un 
Mecanism european pentru statul de drept) din aprilie 2020,

– având în vedere raportul Rețelei europene a instituțiilor naționale din domeniul 
drepturilor omului, intitulat „Statul de drept în Uniunea Europeană” din 11 mai 2020, 

– având în vedere scrisoarea din 4 mai 2020 adresată Comisiei Europene de către Grupul 
de lucru al Rețelei pentru drepturile omului și democrație privind politica internă a UE în 
domeniul drepturilor omului, cu prilejul consultării părților interesate pentru raportul 
despre statul de drept,

– având în vedere evaluarea sa privind valoarea adăugată europeană care însoțește raportul 
de inițiativă legislativă din octombrie 2016 despre un mecanism al UE pentru democrație, 
statul de drept și drepturile fundamentale, 

– având în vedere evaluarea sa preliminară privind valoarea adăugată europeană a unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale din aprilie 
2020,

– având în vedere articolele 47 și 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri constituționale și cel al Comisiei pentru 
afaceri juridice,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A9-0000/2020), 

A. întrucât Uniunea este întemeiată pe valori precum respectul față de demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); întrucât aceste valori sunt comune tuturor 
statelor membre, care au subscris în mod liber la ele;

B. întrucât în deceniul precedent în mai multe state membre s-au înregistrat atacuri virulente 
la adresa valorilor Uniunii; întrucât comparațiile internaționale și rezoluțiile 
Parlamentului au evidențiat un regres democratic considerabil, în special în Ungaria și 
Polonia; întrucât Parlamentul solicită din 2016 o monitorizare cuprinzătoare, preventivă 
și bazată pe dovezi în acest domeniu, printr-un mecanism al UE pentru democrație, statul 
de drept și drepturile fundamentale; 

9 Texte adoptate, P9_TA(2020)0014.
10 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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C. întrucât nerespectarea valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE slăbește coeziunea 
proiectului european, drepturile tuturor cetățenilor Uniunii și încrederea reciprocă între 
statele membre;

D. întrucât Comisia se pregătește să publice un raport anual privind statul de drept, care va 
fi urmat de o Strategie pentru implementarea Cartei pentru drepturile fundamentale și un 
Plan de acțiune european pentru democrație;

E. întrucât un regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, odată adoptat, ar urma 
să devină un instrument indispensabil pentru ocrotirea statului de drept în Uniune;

F. întrucât orice mecanism de monitorizare trebuie să implice masiv entitățile care militează 
pentru protecția și promovarea democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, 
inclusiv societatea civilă, Consiliul Europei și organismele Națiunilor Unite, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, instituțiile naționale în domeniul 
drepturilor omului, parlamentele naționale și autoritățile locale; 

G. întrucât Parlamentul European, Consiliul și Comisia au responsabilități politice comune 
de ocrotire a valorilor Uniunii, în limitele competențelor care le sunt conferite prin tratate; 
întrucât un acord interinstituțional bazat pe articolul 295 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) ar asigura înțelegerile necesare pentru a facilita cooperarea 
celor trei instituții în acest domeniu; întrucât, potrivit articolului 295 din TFUE, un 
asemenea acord poate fi propus de oricare dintre instituții; 

1. semnalează că Uniunea trebuie să întocmească o agendă ambițioasă și pozitivă de 
protecție și fortificare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale pentru 
toți cetățenii; stăruie asupra ideii că Uniunea trebuie să rămână o campioană în materie 
de libertate și justiție în Europa și în lume;

2. avertizează că Uniunea se află în fața unei crize a valorilor sale fondatoare, fără precedent 
și care se agravează, care îi pune în pericol supraviețuirea pe termen lung ca proiect 
democratic pașnic; este extrem de îngrijorat de ascensiunea și încetățenirea tendințelor 
autocratice și neliberale, exacerbate și mai mult de pandemia de Covid-19 și de recesiunea 
economică, precum și de corupție și de acapararea statului, în mai multe state membre; 
subliniază pericolele pe care le reprezintă tendință pentru coeziunea ordinii juridice a 
Uniunii, funcționarea pieței sale unice, succesul politicilor sale comune și credibilitatea 
sa internațională;

3. recunoaște că structural Uniunea nu dispune încă de instrumentele necesare pentru a 
contracara derapajele din statele membre în materie de democrație și stat de drept; regretă 
că Consiliul nu reușește să facă progrese simțitoare în impunerea respectării valorilor 
Uniunii cu ajutorul procedurilor în curs de la articolul 7 din TUE; observă cu îngrijorare 
caracterul disparat al instrumentarului Uniunii în acest domeniu;

4. felicită Comisia pentru munca depusă la Raportul anual privind statul de drept; remarcă 
totuși că raportul nu cuprinde domeniile democrație și drepturi fundamentale; afirmă încă 
o dată că este nevoie de un mecanism de monitorizare cuprinzător, consfințit printr-un act 
prin care Parlamentul, Consiliul și Comisia juridică să aibă obligația juridică de a lansa 
un proces transparent și reglementat, cu responsabilități clar definite, astfel încât ocrotirea 
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și promovarea valorilor Uniunii să devină o parte permanentă și vizibilă a activității 
Uniunii;

5. propune să se creeze un mecanism la nivelul UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale („mecanism”), pe scheletul propunerii Parlamentului din 2016 și 
al Raportului Comisiei pe 2020 privind statul de drept, reglementat printr-un acord 
interinstituțional între Parlament, Consiliu și Comisie și constând dintr-un Ciclu anual de 
monitorizare a valorilor Uniunii, care să acopere toate aspectele articolului 2 din TUE și 
să se aplice în mod egal, obiectiv și echitabil tuturor statelor membre; 

6. subliniază că Ciclul anual de monitorizare trebuie să cuprindă recomandări adaptate 
fiecărei țări, cu termene și ținte de implementare, care să fie monitorizate prin rapoarte 
ulterioare anuale sau urgente; subliniază că trebuie prevăzute sancțiuni concrete din 
partea Uniunii în caz de neimplementare a recomandărilor;

7. subliniază că mecanismul ar trebui să consolideze și să înlocuiască instrumentele 
existente, mai ales Raportul anual privind statul de drept, cadrul Comisiei privind statul 
de drept, Dialogul despre statul de drept și Mecanismul de cooperare și verificare (MCV) 
ale Consiliului, mărind totodată complementaritatea și consecvența cu alte instrumente 
disponibile, inclusiv procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de la articolul 
7 din TUE, condiționalitățile bugetare în vigoare și Semestrul European; este de părere 
că Ciclul anual de monitorizare poate îndeplini obiectivele MCV pentru România și 
Bulgaria, contribuind astfel la aplicarea unui tratament egal pentru toate statele membre; 
consideră că cele trei instituții ar trebui să se bazeze pe constatările din Ciclul anual de 
monitorizare în evaluarea lor pentru a putea declanșa articolul 7 din TUE și Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre11,

8. reamintește rolul indispensabil jucat de societatea civilă, instituțiile naționale în domeniul 
drepturilor omului și alți actori din domeniu în toate etapele Ciclului anual de 
monitorizare, de la ideile cu care vin până la înlesnirea derulării; relevă că nivelul de 
acreditare al instituțiilor naționale pentru drepturile omului și spațiul de manevră oferit 
societății civile pot fi ele însele indicatori pentru procesul de evaluare; consideră că 
parlamentele naționale trebuie să țină dezbateri publice și să adopte poziții privind 
rezultatul ciclului de monitorizare;

9. reafirmă rolul Parlamentului, potrivit articolului 7 din TUE, în monitorizarea 
conformității cu valorile Uniunii; reamintește solicitarea Parlamentului de a fi prezent la 
audierile din cadrul procedurilor de la articolul 7 dacă a inițiat el procedura; consideră că 
mecanismul, susținut de un acord interinstituțional, va oferi cadrul necesar pentru o mai 
bună coordonare;

10. consideră că pe termen lung, pentru a i se conferi Uniunii mai multă putere să își 
promoveze și să își apere bazele constituționale, va trebui modificat tratatul; abia așteaptă 
să vadă exercițiul de reflecție și concluziile Conferinței privind viitorul Europei în această 
privință; 

11 [în loc de xxxx introduceți numărul final al 2018/136(COD) în text și corectați referința JO la nota de 
subsol] JO C ..., ....., p. ....
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11. este ferm convins că rezolvarea crizei valorilor Uniunii, inclusiv cu ajutorul 
mecanismului propus, este o condiție prealabilă pentru a restabili încrederea reciprocă 
între statele membre, permițându-i astfel Uniunii să apere și să promoveze toate politicile 
comune; 

12. invită Comisia și Consiliul să demareze fără întârziere negocierile cu Parlamentul pentru 
un acord interinstituțional în conformitate cu articolul 295 din TFUE; consideră că 
propunerea prezentă în anexa la prezentul raport constituie o bază potrivită pentru 
asemenea negocieri;

13. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
rezoluție, precum și propunerea din anexă.



PR\1207632RO.docx 9/13 PE653.810v01-00

RO

ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE

Propunere de acord interinstituțional privind consolidarea valorilor Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA 
EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 295,

întrucât:

(1) Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se 
întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, 
statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților („valorile Uniunii”).

(2) În temeiul articolului 49 din TUE, respectarea valorilor Uniunii și angajamentul de a le 
promova reprezintă o condiție fundamentală a calității de membru al Uniunii. În 
conformitate cu articolul 7 din TUE, dacă un stat membru încalcă grav și persistent 
valorile Uniunii, atunci reprezentantului guvernului său i se pot suspenda drepturile de 
vot în Consiliu. Respectarea valorilor Uniunii constituie baza unui nivel ridicat de 
încredere reciprocă între statele membre.

(3) Parlamentul European, Consiliul și Comisia („cele trei instituții”) recunosc importanța 
capitală a respectării valorilor Uniunii. Respectarea valorilor Uniunii este necesară pentru 
ca Uniunea să poată funcționa bine și să își poată îndeplini obiectivele, prevăzute la 
articolul 3 din TUE . Cele trei instituții se angajează să coopereze sincer cu scopul de a 
promova valorile Uniunii și a asigura respectarea lor.

(4) Cele trei instituții recunosc că trebuie simplificate și ameliorate instrumentele existente 
menite să promoveze respectarea valorilor Uniunii. Prin urmare, ar trebui creat un 
mecanism interinstituțional cuprinzător pentru o mai bună coordonare între cele trei 
instituții și o consolidare a inițiativelor anterioare. În conformitate cu concluziile 
Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 6 și 7 iunie 2013, un astfel de mecanism ar trebui 
să funcționeze „transparent, pe baza unor date culese, comparate și analizate obiectiv și 
pe baza egalității de tratament între toate statele membre”.

(5) Cele trei instituții convin că este necesar un ciclu anual de monitorizare a valorilor Uniunii 
pentru o mai bună promovare și respectare a valorilor Uniunii. Ciclul anual de 
monitorizare ar trebui să fie cuprinzător, obiectiv, imparțial, bazat pe dovezi și aplicat 
egal și onest tuturor statelor membre. Ciclul anual de monitorizare ar trebui să aibă ca 
obiectiv principal să prevină încălcarea și nerespectarea valorilor Uniunii, oferindu-le 
totodată celor trei instituții o bază comună pentru alte acțiuni. Cele trei instituții convin, 
de asemenea, ca pornind de la acest acord interinstituțional să integreze instrumentele și 
inițiativele existente legate de promovarea și respectarea valorilor Uniunii, în special 
Raportul anual privind statul de drept, Dialogul anual privind statul de drept al Consiliului 
și Cadrul pentru statul de drept al Comisiei, pentru a evita suprapunerile și a mări 
eficacitatea per ansamblu.

(6) Ciclul anual de monitorizare ar trebui să constea dintr-o etapă pregătitoare, publicarea 
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unui raport anual de monitorizare privind valorile Uniunii, inclusiv recomandări, și o 
etapă de monitorizare. Ciclul anual de monitorizare ar trebui să se desfășoare într-un spirit 
de transparență și deschidere.

(7) Cele trei instituții împărtășesc ideea că în forma sa actuală mecanismul de cooperare și 
verificare pentru Bulgaria și România ar trebui oprit, pentru a evita suprapunerea 
sarcinilor și a garanta un tratament egal pentru toate statele membre. Prin urmare, Ciclul 
anual de monitorizare ar trebui să înlocuiască Deciziile 2006/928/CE1 și 2006/929/CE2 
ale Comisiei și să îndeplinească, printre altele, obiectivele deciziilor respective în raport 
cu Bulgaria și România. Prezentul acord interinstituțional nu aduce atingere Actului de 
aderare din 2005, în special articolelor 37 și 38.

(8) De asemenea, ciclul anual de monitorizare ar trebui să fie complementar și în armonie cu 
alte instrumente de promovare și consolidare a valorilor Uniunii. În special, cele trei 
instituții se angajează să se bazeze pe constatările rapoartelor anuale de monitorizare 
atunci când evaluează dacă există un risc clar de încălcare gravă sau dacă chiar s-a produs 
o încălcare gravă și persistentă a valorilor Uniunii din partea unui stat membru în 
contextul articolului 7 din TUE. În mod similar, cele trei instituții se angajează să se 
bazeze pe constatările raportului anual de monitorizare atunci când evaluează dacă există 
deficiențe generalizate ale statului de drept în statele membre, în conformitate cu articolul 
5 din Regulamentul (UE) 2020/xxxx al Parlamentului European și al Consiliului3. Cele 
trei instituții convin că în general rapoartele anuale de monitorizare ar trebui să își 
coordoneze mai bine recomandările legate de valorile Uniunii.

(9) În conformitate cu articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), acest acord interinstituțional stabilește măsuri doar pentru a facilita cooperarea 
între Parlamentul European, Consiliul și Comisie și, în conformitate cu articolul 13 
alineatul 2) din TUE, aceste instituții trebuie să acționeze în limitele competențelor 
conferite lor prin tratate și în conformitate cu procedurile, condițiile și obiectivele 
prevăzute în acestea; Acest acord interinstituțional nu aduce atingere prerogativelor Curții 
de Justiție în interpretarea autentică a dreptului Uniunii;

CONVIN URMĂTOARELE:

I. OBIECTIVE

1. Cele trei instituții se angajează prin prezentul acord să se coordoneze și să coopereze 
pentru a promova valorile Uniunii și a asigura respectarea lor mai strictă, în conformitate cu 
articolul 2 din TUE.

1 Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de 
verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice 
în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției (JO L 354, 14.12.2006, p. 56).

2 Decizia Comisiei de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progreselor realizate de 
Bulgaria în vederea atingerii unor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar 
și al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate din 13 decembrie 2006 (JO L 354, 
14.12.2006, p. 58).

3 [în loc de xxxx introduceți numărul final al 2018/136(COD) în text și corectați referința JO la nota de 
subsol] Regulamentul (UE) .../… al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre JO C ..., 
....., p. ....
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II. CICLUL ANUAL DE MONITORIZARE

2. Cele trei instituții convin să organizeze, în cooperare sinceră și reciprocă, un ciclu anual 
de monitorizare privind valorile Uniunii, care să acopere aspecte și bune practici în domeniile 
valorilor Uniunii. Ciclul anual de monitorizare constă dintr-o etapă pregătitoare, publicarea 
unui raport anual de monitorizare privind valorile Uniunii („raport anual”), inclusiv 
recomandări, și o etapă de monitorizare.

3. Cele trei instituții convin să constituie un grup de lucru interinstituțional permanent 
privind valorile Uniunii („grupul de lucru”). Grupul de lucru facilitează coordonarea și 
cooperarea între cele trei instituții în ciclul anual de monitorizare. Grupul de lucru invită 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să participe la reuniunile sale. 
Grupul de lucru se consultă, de asemenea, periodic cu experți independenți.

Etapa pregătitoare

4. Comisia organizează anual o consultare focalizată a părților interesate pentru a colecta 
informații pentru raportul anual. Consultarea părților interesate are loc în primul trimestru al 
fiecărui an. Consultarea este transparentă și se bazează pe o metodologie clară și riguroasă 
convenită de grupul de lucru. Metodologia trebuie, în orice caz, să cuprindă, într-o formă 
corespunzătoare, valorile de referință enumerate în anexele la Deciziile 2006/928/CE și 
2006/929/CE ale Comisiei.

5. Consultarea părților interesate dă posibilitatea organizațiilor societății civile, 
asociațiilor și rețelelor profesionale, organismelor Consiliului Europei, instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii, precum și statelor membre, inclusiv parlamentelor naționale și 
autorităților locale, să contribuie la raportul anual. Comisia include în raportul anual 
informațiile furnizate de părțile interesate. Comisia publică pe site-ul său contribuțiile relevante 
culese cu ocazia consultării înainte de a publica raportul anual.

6. La întocmirea raportului anual, Comisia valorifică toate informațiile de care dispune. 
De o importanță deosebită în această privință sunt rapoartele și datele primite de la Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, inclusiv Comisia de la 
Veneția și Grupul de state împotriva corupției, precum și alte organizații internaționale care 
realizează studii relevante.

7. Reprezentanții desemnați ai oricăreia dintre cele trei instituții au posibilitatea să facă un 
număr limitat de vizite de informare în statele membre pentru a obține informații și clarificări 
suplimentare despre situația valorilor Uniunii în statele membre în cauză. Comisia include 
concluziile vizitelor în raportul anual.

8. Comisia informează grupul de lucru despre progresele realizate pe tot parcursul etapei 
pregătitoare.

Raportul anual și recomandările

9. Comisia întocmește raportul anual pe baza informațiilor strânse în etapa pregătitoare. 
Raportul anual ar trebui să reflecte și evoluțiile pozitive, și evoluțiile  negative, în situația 
valorilor Uniunii în statele membre. Raportul anual trebuie să fie imparțial, bazat pe dovezi 
culese cu obiectivitate și să respecte egalitatea de tratament între toate statele membre. Gradul 
de detaliere al raportului ar trebui să fie proporțional cu gravitatea situației.
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10. Raportul anual conține recomandări adaptate la situația fiecărui stat membru în scopul 
de a ocroti mai bine valorile Uniunii. Recomandările specifică obiective și termene de 
implementare concrete. Recomandările țin seama de diversitatea sistemelor politice și juridice 
din statele membre. Implementarea recomandărilor este evaluată în rapoarte anuale ulterioare 
sau rapoarte urgente, după caz.

11. Raportul anual, cu tot cu recomandări, se publică în luna septembrie a fiecărui an. Cele 
trei instituții se coordonează între ele în cadrul grupului de lucru pentru a fixa data publicării.

Acțiuni ulterioare

12. La cel târziu două luni de la data publicării, Parlamentul European și Consiliul discută 
conținutul raportului anual. Textul discuțiilor se publică. Parlamentul și Consiliul își adoptă 
pozițiile față de raportul anual prin rezoluții și concluzii. Printre aceste acțiuni ulterioare, 
Parlamentul European și Consiliul evaluează și judecă în ce măsură statele membre au 
implementat recomandările anterioare. Cele trei instituții se străduiesc să stimuleze dezbaterea 
pe marginea raportului anual în statele membre, în special în parlamentele naționale.

13. Pe baza constatărilor din raportul anual, Comisia poate, fie din proprie inițiativă, fie la 
cererea Parlamentului European sau a Consiliului, să lanseze un dialog cu unul sau mai multe 
state membre, inclusiv cu parlamentele naționale și cu autoritățile locale, cu scopul de a facilita 
punerea în practică a recomandărilor. Comisia trimite periodic rapoarte despre mersul 
dialogului. Comisia poate, în orice moment, să le ofere asistență tehnică statelor membre prin 
diferite activități. Parlamentul European organizează, în cooperare cu parlamentele naționale, 
o dezbatere interparlamentară despre concluziile raportului anual.

14. Fără a afecta competențele Comisiei conferite de articolul 258 din TFUE și dreptul 
Parlamentului European și al Comisiei de a prezenta Consiliului o propunere motivată în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE, cele trei instituții convin că acțiunile lor 
privind valorile Uniunii ar trebui să se ghideze după rapoartele anuale.

Rapoarte urgente

15. Dacă situația din unul sau mai multe state membre prevestește producerea unor 
prejudicii iminente și grave la adresa valorilor Uniunii, Parlamentul European sau Consiliul îi 
poate cere Comisiei în mod excepțional să elaboreze un raport de situație urgent. Comisia 
întocmește raportul în consultare cu grupul de lucru. Comisia publică raportul urgent în termen 
de cel mult două luni de la cererea Parlamentului European sau a Consiliului. Constatările 
raportului de urgență ar trebui incorporate în următorul raport anual. Raportul de urgență poate 
conține recomandări despre cum trebuie tratată amenințarea iminentă la adresa valorilor 
Uniunii.

III. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE

16. Cele trei instituții recunosc că Ciclul anual de monitorizare este complementar cu alte 
mecanisme pentru protecția și promovarea valorilor Uniunii, în special cu procedura prevăzută 
la articolul 7 din TUE și Regulamentul (UE) 2020/xxxx. Cele trei instituții se angajează să țină 
seama de obiectivele prezentului acord interinstituțional în politicile Uniunii.

17. În cazul în care raportul anual descoperă că una sau mai multe valori ale Uniunii este 
minată de deficiențe sistemice, cele trei instituții se obligă să ia măsuri adecvate, fără întârziere, 
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în limitele competențelor lor conferite prin tratate. Cele trei instituții pot aprecia, printre altele, 
dacă politicile Uniunii care necesită un nivel ridicat de încredere reciprocă pot fi susținute, date 
fiind deficiențele sistemice identificate în raportul anual. 

18. Ciclul anual de monitorizare instituit prin prezentul acord înlocuiește mecanismul de 
cooperare și de verificare a progresului realizat de România în atingerea unor obiective de 
referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, 
instituit prin Decizia 2006/928/CE a Comisiei, precum și mecanismul de cooperare și de 
verificare a progreselor realizate de Bulgaria în atingerea unor obiective de referință specifice 
în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției și a criminalității 
organizate, instituit prin Decizia 2006/929/CE a Comisiei, și îndeplinește, printre altele, 
obiectivele urmărite prin aceste decizii. Prin urmare, Comisia se angajează să abroge aceste 
decizii la momentul potrivit.

Dispoziții comune privind articolul 7 din TUE

19. Cele trei instituții convin să se bazeze pe constatările raportului anual de monitorizare 
când evaluează dacă într-un stat membru există un risc clar de încălcare gravă a valorilor 
Uniunii sau chiar a avut loc o încălcare gravă și persistentă a valorilor Uniunii, descrisă la 
articolul 7 din TUE.

20. Pentru a mări transparența și eficiența procedurii prevăzute la articolul 7 din TUE, cele 
trei instituții convin să asigure participarea la audiere a instituției care a inițiat o propunere în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) TUE, dacă propunerea este prezentată și consultată în toate 
etapele procedurii. Cele trei instituții convin să se consulte periodic între ele în cadrul grupului 
de lucru cu privire la procedurile existente și potențiale lansate în temeiul articolului 7 din TUE.

Dispoziții comune privind condiționalitatea bugetară

21. Cele trei instituții se angajează să se bazeze pe constatările raportului anual atunci când 
evaluează dacă există deficiențe generalizate ale statului de drept în statele membre, în 
conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2020/xxxx al Parlamentului European și al 
Consiliului.

IV. DISPOZIȚII FINALE

22. Cele trei instituții iau măsurile care se impun ca să asigure mijloacele și resursele 
necesare pentru a pune în aplicare corespunzător prezentul acord.

23. Cele trei instituții monitorizează permanent și împreună punerea în aplicare a 
prezentului acord, atât la nivel politic, prin discuții anuale, cât și la nivel tehnic, în cadrul 
Grupului de lucru.

24. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării.


