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RECTIFICARE
la Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului 

Uniunii
(JO L 433I, 22.12.2020, p. 1)

(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2020 în vederea 
adoptării regulamentului menționat mai sus

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

În conformitate cu articolul 241 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
regulamentul menționat în titlu se rectifică după cum urmează:

La pagina 4, considerentul (19), al doilea paragraf, a doua teză

în loc de:

„Comisia ar trebui să verifice ulterior, pe baza acestor informații, dacă normele aplicabile au 

fost respectate, în special [articolul 63, articolul 68 alineatul (1) litera (b) și articolul 98] din 

Regulamentul (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului din … de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și 

de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil 

și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul 

frontierelor și vize (13).

__________________

(13) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.ˮ,
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se citește:

„Comisia ar trebui să verifice ulterior, pe baza acestor informații, dacă normele aplicabile au 

fost respectate, în special articolul 69, articolul 74 alineatul (1) litera (b) și articolul 104 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

__________________

(13) Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție 

justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire 

a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, 

migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 

financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 

159).ˮ
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La pagina 8, articolul 5 alineatul (5)

în loc de:

„(5) Pe baza informațiilor furnizate de destinatarii sau de beneficiarii finali în conformitate 

cu alineatul (4) din prezentul articol, Comisia depune toate eforturile pentru a se 

asigura că orice cuantum datorat de entități guvernamentale sau de state membre astfel 

cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol este plătit efectiv 

destinatarilor sau beneficiarilor finali, în conformitate mai ales cu [articolul 63, cu 

articolul 68 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 98] din Regulamentul (UE) 2020/... a 

Parlamentului European și a Consiliului din … de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a 

unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și 

migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul 

frontierelor și vize.ˮ,

se citește:

„(5) Pe baza informațiilor furnizate de destinatarii sau de beneficiarii finali în conformitate 

cu alineatul (4) din prezentul articol, Comisia depune toate eforturile pentru a se 

asigura că orice cuantum datorat de entități guvernamentale sau de state membre astfel 

cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol este plătit efectiv 

destinatarilor sau beneficiarilor finali, în conformitate mai ales cu articolul 69, 

articolul 74 alineatul (1) litera (b) și articolul 104 din Regulamentul (UE) 2021/1060.ˮ


