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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0454 

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0591), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0382/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în temeiul 

Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 

care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

                                                 
1  JO C 125, 21.4.2017 p. 65. 
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articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2018, de a aproba 

poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 

Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru cultură și 

educație și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0305/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0286 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2018 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC 

(Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 

 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European21, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

                                                 
1 JO C 125, 21.4.2017, p. 65. 
3  Poziția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018. 



  

 8 

întrucât: 

(1) Directiva (UE) 2018/ ... a Parlamentului European și a Consiliului4+ vizează crearea 

unei piețe interne a comunicațiilor electronice la nivelul Uniunii și, totodată, 

asigurarea unui nivel ridicat de investiții, de inovare și de protecție a consumatorilor 

printr-o creștere a concurenței. De asemenea, directiva menționată stabilește un 

număr semnificativ de noi atribuții Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), cum ar fi 

elaborarea de orientări pe diferite teme, raportarea cu privire la chestiuni tehnice, 

menținerea unor registre, liste sau baze de date și emiterea de avize cu privire la 

proceduri legate de piața internă pentru proiectele de măsuri naționale privind 

reglementarea pieței. 

                                                 
4 Directiva (UE) 2018/ ... a Parlamentului European și a Consiliului din ... de instituire 

a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L …). 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)], iar în nota de subsol numărul, data, titlul și referința JO aferente directivei 

respective. 
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(2) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului5 

completează și consolidează, în ceea ce privește roamingul în Uniune, normele 

prevăzute de cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice și stabilește 

anumite atribuții pentru OAREC. 

(3) În plus, Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului6 

stabilește pentru OAREC atribuții suplimentare în ceea ce privește accesul la un 

internet deschis. De asemenea, orientările OAREC din 30 august 2016 privind 

punerea în aplicare de către autoritățile naționale de reglementare a normelor 

europene de neutralitate a rețelei au fost salutate ca furnizând clarificări 

valoroase pentru garantarea unui internet puternic, liber și deschis, prin 

asigurarea unei aplicări uniforme a ▌ normelor menite să garanteze un tratament 

egal și nediscriminatoriu al traficului în cadrul furnizării serviciilor de acces la 

internet, precum și drepturile conexe ale utilizatorilor finali. 

                                                 
5 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 

privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 

30.6.2012, p. 10). 
6  Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 

2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 

2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile 

electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele 

publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 310, 26.11.2015, p. 1). 
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(4) Având în vedere necesitatea de a asigura elaborarea unor practici de reglementare 

uniforme și aplicarea uniformă a cadrului de reglementare al Uniunii pentru 

comunicații electronice, Comisia a înființat, prin Decizia 2002/627/CE a 

Comisiei7, Grupul entităților europene de reglementare în domeniul rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice (ERG), care să acorde consiliere și asistență 

Comisiei la consolidarea pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații 

electronice și, la un nivel mai general, să asigure o interfață între autoritățile 

naționale de reglementare (ANR) și Comisie. 

                                                 
7 Decizia 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităților europene 

de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (JO L 200, 

30.7.2002, p. 38). 
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(5) OAREC și Oficiul au fost înființate prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului8. OAREC a înlocuit ERG și a urmărit să 

contribuie, pe de o parte, la dezvoltarea pieței interne a rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice și, pe de altă parte, la îmbunătățirea funcționării acesteia, 

urmărind să asigure punerea în aplicare uniformă a cadrului de reglementare pentru 

comunicații electronice. OAREC joacă rolul unui forum de cooperare între ANR-

uri, precum și între ANR-uri și Comisie în exercitarea tuturor responsabilităților 

care revin acestora în temeiul cadrului de reglementare al Uniunii. OAREC a fost 

înființat pentru a furniza expertiză și pentru a acționa în mod independent și 

transparent. 

(6) OAREC reprezintă, de asemenea, un organism de reflecție, de dezbatere și de 

consultanță pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie în domeniul 

comunicațiilor electronice. 

                                                 
8 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1). 
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(7) Oficiul a fost înființat ca organ comunitar cu personalitate juridică în vederea 

îndeplinirii ▌atribuțiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, în special 

în ceea ce privește furnizarea de servicii de sprijin profesional și administrativ către 

OAREC. Pentru a sprijini OAREC în mod eficient, Oficiul a beneficiat de 

autonomie juridică, administrativă și financiară. 

(8) Prin Decizia 2010/349/UE9, reprezentanții guvernelor statelor membre au decis ca 

Oficiul să aibă sediul la Riga. Acordul privind sediul, încheiat între Guvernul 

Republicii Letonia și Oficiu, a intrat în vigoare la 5 august 2011. 

                                                 
9 Decizie adoptată de comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre din 31 mai 

2010 privind stabilirea sediului Oficiului Organismului autorităților europene de reglementare 

în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) (2010/349/UE) (JO L 156, 23.6.2010, p. 12). 
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(9) În comunicarea sa din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală 

pentru Europa”, Comisia preconiza că prezentarea în 2016 a unei propuneri pentru o 

revizuire ambițioasă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, 

care să se concentreze, printre altele, pe asigurarea unui cadru instituțional de 

reglementare mai concret, astfel încât să asigure conformitatea normelor în materie 

de comunicații electronice cu scopul în care au fost concepute, ca parte a proiectului 

de creare a unor condiții adecvate pentru piața unică digitală. Printre respectivele 

condiții se numără instalarea unor rețele de foarte mare capacitate, o gestionare mai 

coordonată a spectrului de frecvențe radio pentru rețelele pe suport radio și crearea 

unor condiții de concurență echitabile pentru rețele digitale avansate și servicii 

inovatoare. Comunicarea menționată a subliniat faptul că schimbările de pe piață și 

din mediul tehnologic impun îmbunătățirea cadrului instituțional prin consolidarea 

rolului OAREC. 

(10) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind 

piața unică digitală”, Parlamentul European a invitat Comisia să continue procesul 

de integrare a pieței unice digitale prin eficientizarea cadrului instituțional. ▌ 
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(11) OAREC și Oficiul au contribuit în mod pozitiv la asigurarea punerii în aplicare 

uniforme a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice. Cu toate 

acestea, persistă încă diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește 

practicile în materie de reglementare, ceea ce afectează societățile angajate în 

activități economice transfrontaliere sau care își desfășoară activitatea într-un 

număr semnificativ de state membre, inclusiv atunci când există orientări ale 

OAREC, care însă ar mai putea fi dezvoltate. Pentru a contribui în continuare la 

dezvoltarea pieței interne a comunicațiilor electronice în întreaga Uniune, precum și 

la promovarea accesului la rețelele de foarte mare capacitate și a utilizării acestora, 

la promovarea concurenței în furnizarea rețelelor, a serviciilor și a infrastructurilor 

asociate de comunicații electronice și la promovarea intereselor cetățenilor Uniunii, 

prezentul regulament își propune să consolideze rolul OAREC ▌. Acest rol 

consolidat completează ▌rolul sporit îndeplinit de OAREC în temeiul 

Regulamentelor (UE) 531/2012 și (UE) 2015/2120 ▌și al Directivei (UE) 2018/ ...+ 

▌. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(12) Din perspectiva evoluției pieței și a progreselor tehnologice, care implică adesea o 

dimensiune transfrontalieră sporită, precum și a experienței acumulate până în 

prezent în vederea asigurării unei puneri în aplicare uniforme în domeniul 

comunicațiilor electronice, este necesară continuarea activităților desfășurate de 

OAREC și de Oficiu ▌. Guvernanța și activitățile acestora ar trebui să fie 

raționalizate și adaptate la atribuțiile pe care acestea urmează să le îndeplinească. 

Ținând seama de procedurile existente și de atribuții care revin OAREC și 

Oficiului și pentru a consolida eficacitatea acestora, ar trebui să se prevadă o mai 

mare stabilitate a managementului acestora și să fie simplificat procesul 

decizional. 
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(13) OAREC ar trebui să furnizeze expertiză și să câștige încrederea prin independența 

sa, prin calitatea serviciilor sale de consiliere și informare, prin transparența 

procedurilor și a metodelor sale de funcționare și prin eforturile depuse în 

îndeplinirea atribuțiilor sale. Independența OAREC nu ar trebui să împiedice 

Consiliul autorităților de reglementare să delibereze pe baza unor proiecte 

elaborate de grupurile de lucru. 

(14) Noua denumire oficială a Oficiului ar trebui să fie „Agenția de sprijin pentru 

OAREC” („Oficiul OAREC”). Denumirea „Oficiul OAREC” ar trebui să fie 

utilizată ca denumire prescurtată a agenției. Oficiul OAREC ar trebui să dispună 

de autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar și 

oportun ca Oficiul OAREC să reprezinte un organ al Uniunii care are 

personalitate juridică și care exercită competențele care îi sunt conferite. În 

calitate de agenție descentralizată a Uniunii, Oficiul OAREC ar trebui să 

funcționeze în limitele mandatului său și ale cadrului instituțional existent. Acesta 

nu ar trebui să fie perceput ca reprezentând poziția Uniunii în exterior sau ca 

angajând Uniunea prin obligații juridice.  
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(15) De asemenea, normele aplicabile guvernanței și funcționării Oficiului OAREC ar 

trebui, dacă este necesar, să fie aliniate cu principiile din Declarația comună a 

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 iulie 2012 privind 

agențiile descentralizate ▌. 

(16) Instituțiile Uniunii și ANR-urile ar trebui să beneficieze de asistență și consiliere 

din partea OAREC, inclusiv în ceea ce privește impactul relevant pe care îl are, 

din punct de vedere al reglementării, orice chestiune referitoare la dinamica 

generală a piețelor digitale sau în ceea ce privește relațiile, discuțiile și 

schimburile lor cu terți sau diseminarea de bune practici de reglementare către 

acestea. Pe lângă contribuțiile sale la consultările publice ale Comisiei, OAREC 

ar trebui, la cerere, să ofere consultanță Comisiei la pregătirea propunerilor 

legislative. OAREC ar trebui totodată să fie autorizat să furnizeze consiliere 

Parlamentului European și Consiliului, la cererea acestora sau din proprie 

inițiativă. 
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(17) În calitate de organism tehnic cu cunoștințe de specialitate în domeniul 

comunicațiilor electronice și alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor și ai Comisiei, 

OAREC este cel mai bine poziționat pentru a i se încredința atribuții cum sunt cele 

de a ▌contribui la proceduri eficiente legate de piața internă pentru proiectele de 

măsuri naționale ▌de reglementare a pieței ▌, de a transmite către ANR-uri și către 

alte autorități competente orientările necesare pentru asigurarea unor criterii 

comune și a unei abordări coerente în materie de reglementare, precum și de a păstra 

anumite registre, baze de date și liste la nivelul Uniunii. Acest lucru nu aduce 

atingere atribuțiilor care revin ANR-urilor, acestea fiind cele mai apropiate de 

piețele comunicațiilor electronice, precum și de condițiile locale. 
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(18) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, OAREC ar trebui să continue să pună în comun 

cunoștințele de specialitate ale ANR-urilor. OAREC ar trebui să urmărească să 

garanteze participarea tuturor ANR-urilor la îndeplinirea atribuțiilor sale de 

reglementare și la funcționarea sa. Pentru a consolida OAREC, pentru a spori 

reprezentativitatea acestuia și pentru a-i prezerva cunoștințele de specialitate, 

experiența și cunoștințele privind situația specifică de pe toate piețele naționale, 

fiecare stat membru ar trebui să se asigure că ANR-ul său dispune de resursele 

financiare și umane adecvate pentru a participa pe deplin la activitatea OAREC. 
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(19) Din perspectiva convergenței tot mai accentuate între sectoarele care furnizează 

servicii de comunicații electronice și dimensiunea orizontală a aspectelor de 

reglementare referitoare la dezvoltarea acestora, OAREC și Oficiul OAREC ar 

trebui să poată ▌ coopera, fără a aduce atingere rolului acestora, cu ANR-urile, cu 

alte organe, oficii, agenții și grupuri consultative ale Uniunii, în special cu Grupul 

pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, instituit prin Decizia 

2002/622/CE a Comisiei10, cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, 

instituită prin Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al 

Consiliului11, cu Comitetul european pentru protecția datelor, instituit prin 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului12, cu 

Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media 

audiovizuale, instituit prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului13, cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului14,  

                                                 
10 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 49). 
11 Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 

2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 

...). 
  JO: a se introduce în text numărul regulamentului, iar în nota de subsol, numărul, data și detaliile 

de publicare în JO pentru regulamentul conținut în 2017/0002(COD) - PE-CONS Nr31/18. 
12 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
13  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind 

coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în 

cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 

serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 
14 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 (JO L 165, 18.6.2013, p. 41). 
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cu Agenția GNSS European, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului15, cu Rețeaua de cooperare pentru 

protecția consumatorilor, instituită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

al Parlamentului European și al Consiliului16, cu Rețeaua europeană în domeniul 

concurenței și organizațiile de standardizare europene, precum și cu comitetele 

existente (precum Comitetul pentru comunicații și Comitetul pentru spectrul de 

frecvențe radio). De asemenea, OAREC și Oficiul OAREC ar trebui să poată 

coopera cu autoritățile competente relevante din statele membre responsabile în 

materie de concurență, de protecția consumatorului și de protecția datelor și cu 

autoritățile competente din țările terțe, în special cu autoritățile de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor electronice sau cu grupuri formate din astfel 

de autorități, precum și cu organizații internaționale, atunci când acest lucru este 

necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile. OAREC ar trebui, de asemenea, să poată 

consulta părțile interesate prin consultare publică. 

                                                 
15 Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 

2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 

al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de 

radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului (JO L 276, 20.10.2010, p. 11). 
16 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind 

cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, p. 1). 
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(20) OAREC ar trebui să aibă dreptul să stabilească acorduri de lucru cu organele, 

oficiile, agențiile și grupurile consultative ale Uniunii competente, cu autoritățile 

competente din țări terțe și cu organizații internaționale, care să nu creeze 

obligații juridice. Scopul unor astfel de acorduri de lucru ar putea să îl constituie, 

de exemplu, dezvoltarea unor relații de cooperare și schimbul de opinii în materie 

de reglementare. Comisia ar trebui să se asigure că acordurile de lucru necesare 

sunt în concordanță cu politica și prioritățile Uniunii și că OAREC își desfășoară 

activitatea în limitele mandatului său și ale cadrului instituțional existent și nu 

este privit ca reprezentând poziția Uniunii în exterior sau ca angajând Uniunea în 

obligații internaționale. 

(21) OAREC ar trebui să fie format din Consiliul autorităților de reglementare și 

grupurile de lucru. Președinția prin rotație a Consiliului autorităților de 

reglementare ar trebui să asigure continuitatea activității OAREC. În plus, ar 

trebui să fie promovată o rotație a vicepreședinților care reprezintă diferitele ANR-

uri. 
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(22) OAREC ar trebui să poată acționa în interesul Uniunii, independent de orice 

intervenție externă, inclusiv de presiuni politice sau ingerințe comerciale. Este, 

prin urmare, important să se asigure că persoanele numite în cadrul Consiliului 

autorităților de reglementare beneficiază de cele mai înalte garanții de 

independență personală și funcțională. Șeful unei ANR, un membru al 

organismului său colectiv ori înlocuitorul oricăruia dintre aceștia beneficiază de 

un astfel de nivel de independență personală și funcțională. Mai concret, aceștia 

ar trebui să acționeze independent și obiectiv și nu ar trebui să solicite sau să 

accepte instrucțiuni în exercitarea funcțiilor lor și ar trebui să fie protejați 

împotriva concedierii arbitrare. Funcția de supleant în cadrul Consiliului 

autorităților de reglementare poate fi îndeplinită, de asemenea, de șeful ANR-ului, 

de un membru al organismului său colectiv, de înlocuitorul oricăruia dintre 

aceștia sau de un alt membru al personalului ANR-ului, care acționează în 

numele și în cadrul mandatului membrului din cadrul Consiliului autorităților de 

reglementare pe care îl înlocuiește. 
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(23) Din experiență reiese că majoritatea atribuțiilor OAREC sunt mai bine îndeplinite 

prin intermediul grupurilor de lucru, care ar trebui să țină seama întotdeauna în 

egală măsură de toate opiniile și contribuțiile ANR-urilor. Prin urmare, Consiliul 

autorităților de reglementare ar trebui să constituie grupuri de lucru și să 

numească președinții acestora. ANR-urile ar trebui să răspundă prompt la 

solicitările de nominalizare pentru a asigura constituirea rapidă a grupurilor de 

lucru, în special a celor legate de proceduri care au termene. Grupurile de lucru 

ar trebui să fie deschise participării unor experți din partea Comisiei. Personalul 

Oficiului OAREC ar trebui să sprijine activitățile grupurilor de lucru și să 

contribuie la acestea. 

(24) Dacă este necesar și pe baza unei analize individualizate, Consiliul autorităților de 

reglementare și Consiliul de administrație ar trebui să poată invita să ia parte la 

reuniunile lor, în calitate de observator, orice persoană a cărei opinie poate fi de 

interes. 
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(25) După caz și în funcție de repartizarea sarcinilor autorităților din fiecare stat 

membru, punctele de vedere ale altor autorități competente ar trebui luate în 

considerare în grupul de lucru relevant, de exemplu prin consultare la nivel 

național sau prin invitarea respectivelor autorități competente la reuniunile 

relevante în situațiile în care este nevoie de expertiză din partea acestora. În orice 

caz, ar trebui menținută independența OAREC. 

(26) Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație ar trebui să 

funcționeze în paralel, cel dintâi luând, în principal, decizii cu privire la chestiuni de 

reglementare, iar cel de al doilea cu privire la chestiuni administrative, precum 

cele legate de buget, personal și audit. În principiu, și în plus față de reprezentanții 

Comisiei, reprezentanții ANR-urilor în cadrul Consiliului de administrație și 

membrii Consiliului autorităților de reglementare ar trebui să fie aceleași 

persoane, dar ANR-urile ar trebui să poată să numească alți reprezentanți care să 

îndeplinească aceleași cerințe. 
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(27) Competențele de autoritate împuternicită să facă numiri au fost exercitate anterior de 

vicepreședintele Comitetului de gestionare al Oficiului. Prezentul regulament 

prevede delegarea de către Consiliul de administrație ▌a competențelor relevante de 

autoritate împuternicită să facă numiri către director ▌, care este autorizat să 

subdelege aceste competențe. Prin aceasta se urmărește să se contribuie la o 

gestionare eficientă a personalului Oficiului OAREC. 

(28) Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație ar trebui să se 

reunească în ședință ordinară de cel puțin două ori pe an. Din perspectiva experienței 

anterioare și a rolului consolidat al OAREC, este posibil să existe necesitatea 

organizării unor ședințe suplimentare ale Consiliului autorităților de reglementare 

sau ale Consiliului de administrație. 

(29)  ▌Directorul ar trebui să rămână ▌reprezentantul Oficiului OAREC în ceea ce 

privește chestiunile juridice și administrative. Consiliul de administrație ar trebui să 

numească directorul în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, 

pentru a garanta o evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de 

independență. Durata mandatului directorului administrativ al Oficiului a fost 

anterior de trei ani. Este necesar ca directorul ▌ să aibă un mandat suficient de lung 

pentru a asigura stabilitatea și punerea în aplicare a unei strategii pe termen lung 

pentru Oficiul OAREC. 
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(30) Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei17 ar trebui să se aplice 

Oficiului OAREC. 

(31) Oficiul OAREC ar trebui să furnizeze tot sprijinul profesional și administrativ 

necesar activităților OAREC, inclusiv sprijin financiar, organizatoric și logistic, și 

ar trebui să contribuie la activitatea de reglementare a OAREC. 

(32) Pentru a se garanta autonomia și independența Oficiului OAREC și pentru a oferi 

sprijin activităților OAREC, Oficiul OAREC ar trebui să aibă un buget propriu, care 

ar trebui să provină în principal dintr-o contribuție din partea Uniunii. Bugetul ar 

trebui să fie adecvat și să reflecte atribuțiile suplimentare încredințate și rolul 

consolidat al OAREC și al Oficiului OAREC. Finanțarea Oficiului OAREC ar 

trebui să facă obiectul unui acord din partea autorității bugetare, astfel cum se 

prevede la punctul 31 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre 

Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea 

în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară18. 

                                                 
17 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind 

regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 
18 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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(33) Oficiul OAREC ar trebui să dispună de un nivel corespunzător de personal pentru 

a-și îndeplini atribuțiile. Toate atribuțiile care revin Oficiului OAREC, inclusiv 

serviciile profesionale și administrative care sprijină OAREC în îndeplinirea 

sarcinilor sale de reglementare, alături de respectarea regulamentului financiar, a 

statutului personalului și a altor reglementări aplicabile, precum și ponderea 

sporită a sarcinilor operaționale solicitate Oficiului OAREC în raport cu cele 

administrative ar trebui evaluate în mod corespunzător și ar trebui să se reflecte în 

programarea resurselor. 

▌ 

(34) Pentru a extinde în continuare punerea în aplicare uniformă a dispozițiilor cadrului 

de reglementare pentru comunicațiile electronice, Consiliul autorităților de 

reglementare, grupurile de lucru și Consiliul de administrație ar trebui să fie 

deschise participării autorităților de reglementare competente în domeniul 

comunicațiilor electronice din țările terțe, atunci când acestea au încheiat acorduri cu 

Uniunea în acest sens, cum ar fi statele SEE-AELS și țările candidate. 



  

 29 

(35) În conformitate cu principiul transparenței, OAREC și Oficiul OAREC ar trebui 

să publice pe site-ul lor web atunci când este relevant, informații cu privire la 

activitatea lor. În special, OAREC ar trebui să publice toate documentele finale 

emise pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, de exemplu avize, orientări, rapoarte, 

recomandări, poziții comune și bune practici, precum și toate studiile comandate 

în sprijinul atribuțiilor sale. OAREC și Oficiul OAREC ar trebui, de asemenea, să 

publice liste actualizate ale atribuțiilor lor și liste actualizate ale membrilor, 

supleanților și ale altor participanți la reuniunile organelor lor structurale, 

împreună cu declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de 

reglementare, ale membrilor Consiliului de administrație și directorului. 
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(36) OAREC, sprijinit de Oficiul OAREC, ar trebui să poată participa la activități de 

comunicare în domeniul său de competență, fără ca aceasta să fie în detrimentul 

atribuțiilor principale ale OAREC ▌. Conținutul și punerea în aplicare a strategiei 

de comunicare a OAREC ar trebui să fie coerente, obiective, relevante și coordonate 

cu strategiile și activitățile Comisiei și ale celorlalte instituții, astfel încât să se țină 

cont de imaginea globală a Uniunii. Activitățile de comunicare ale Oficiului 

OAREC ar trebui să se desfășoare în conformitate cu planurile de comunicare și 

diseminare relevante adoptate de Consiliul de administrație. 
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(37) Pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, OAREC și Oficiul OAREC ar trebui 

să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare de la Comisie, ANR-uri și, în 

ultimă instanță, de la alte autorități și de la întreprinderi. Solicitările de informații ar 

trebui să fie motivate, moderate și să nu impună costuri exagerate destinatarilor. 

ANR-urile ▌ar trebui să coopereze cu OAREC și cu Oficiul OAREC și să le 

furnizeze informații corecte în timp util pentru a se asigura că OAREC și Oficiul 

OAREC sunt în măsură să își îndeplinească atribuțiile. La rândul lor, OAREC și 

Oficiul OAREC ar trebui să comunice toate informațiile necesare Comisiei, ANR-

urilor și altor autorități competente, pe baza principiului cooperării loiale. În 

cazurile relevante, confidențialitatea informațiilor ar trebui să fie asigurată. 

Atunci când evaluează pertinența motivării unei cereri, OAREC ar trebui să ia în 

considerare dacă informațiile solicitate se referă la îndeplinirea unor atribuții 

exclusive ale autorităților relevante. 

(38) Oficiul OAREC ar trebui să instituie un sistem comun de informare și comunicare 

pentru a evita suprapunerea cererilor de informații și pentru a facilita 

comunicarea între toate autoritățile implicate. 
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(39) Pentru a asigura un grad ridicat de confidențialitate și pentru a evita conflictele 

de interese, normele în această materie care li se aplică membrilor organelor 

structurale ale OAREC și ale Oficiului OAREC ar trebui să se aplice și 

supleanților acestora. 

(40) Deoarece OAREC și Oficiului OAREC le revin noi atribuții în temeiul prezentului 

regulament, iar în temeiul actelor juridice ale Uniunii le-ar putea reveni atribuții 

suplimentare, Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea OAREC și a 

Oficiului OAREC și eficacitatea structurilor lor organizaționale într-un mediu 

digital în schimbare. Dacă, în urma evaluării respective, constată că structura 

organizatorică nu este potrivită pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin OAREC 

și Oficiului OAREC , în special în ceea ce privește asigurarea punerii uniforme în 

aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, Comisia ar 

trebui să analizeze toate opțiunile posibile de îmbunătățire a structurii respective. 
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(41) Oficiului ▌înființat ca organ comunitar cu personalitate juridică în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 îi succedă Oficiul OAREC înființat în temeiul 

prezentului regulament în ceea ce privește toate aspectele legate de proprietate, 

acorduri, inclusiv acordul de găzduire, obligații juridice, contracte de muncă, 

angajamente și răspunderi financiare. Oficiul OAREC ar trebui să preia personalul 

▌Oficiului, ale cărui drepturi și obligații ar trebui să rămână neschimbate ▌. 

Pentru a asigura continuitatea activității desfășurate de OAREC și de Oficiu, ar 

trebui ca reprezentanții lor, și anume președintele și vicepreședinții Consiliului 

autorităților de reglementare, Comitetul de gestionare și directorul executiv să își 

ducă la îndeplinire mandatul curent până la încheierea perioadei. 
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(42) Un număr semnificativ de consumatori din majoritatea statelor membre continuă să 

se bazeze pe comunicațiile internaționale tradiționale, cum ar fi apeluri telefonice și 

SMS-uri, în ciuda faptului că un număr tot mai mare dintre consumatori au acces, 

pentru a-și satisface necesitățile de apeluri internaționale, la servicii de comunicații 

interpersonale care nu se bazează pe numere, la tarife mai mici decât serviciile 

tradiționale sau fără plată monetară. 
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(43) În 2013, Comisia a propus un regulament, bazat pe o evaluare a impactului, care a 

inclus o dispoziție privind măsuri de reglementare aplicabile comunicațiilor în 

interiorul UE. Din 2017 până în 2018, OAREC și Comisia au cules date suplimentare 

privind piața de comunicații în interiorul UE, cu ajutorul unui studiu al Comisiei și al 

Eurobarometrului. Potrivit datelor respective, continuă să predomine diferențe 

semnificative de preț, atât în ceea ce privește comunicațiile fixe, cât și cele mobile, 

între comunicațiile de voce și prin SMS naționale și comunicațiile efectuate către un 

alt stat membru, în contextul unor variații de preț considerabile între țări, între 

furnizori și între pachetele tarifare, precum și între comunicațiile de voce mobile și 

cele fixe. Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului 

bazate pe numere stabilesc deseori, pentru comunicațiile în interiorul UE, prețuri 

bazate pe consum care depășesc cu mult tarifele naționale, plus costuri suplimentare. 

În medie, prețul standard al unui apel în interiorul UE într-o rețea fixă sau mobilă 

tinde să fie de trei ori mai mare decât prețul standard al unui apel național, iar prețul 

standard al unui SMS în interiorul UE de peste două ori mai mare decât al unui SMS 

național. Însă aceste medii aritmetice ascund diferențe semnificative între statele 

membre. În unele cazuri, prețul standard al unui apel în interiorul UE poate fi de până 

la opt ori mai mare decât prețul standard al apelurilor naționale. În consecință, în mai 

multe state membre, clienților li se oferă prețuri foarte ridicate pentru comunicațiile 

în interiorul UE. Aceste prețuri ridicate afectează în principal consumatorii și în 

special pe cei care realizează rar astfel de comunicații sau care au un volum redus de 

consum, care reprezintă marea majoritate a consumatorilor de comunicații în 

interiorul UE. În același timp, mai mulți furnizori propun oferte speciale deosebit de 

atractive pentru clienți persoane juridice și pentru consumatorii care au un consum 

semnificativ de comunicații în interiorul UE. Deseori, astfel de oferte nu au prețuri 

bazate pe consumul real și pot consta într-un anumit număr de minute de convorbire 

sau SMS-uri în interiorul UE pentru un tarif lunar fix (oferte cu extraopțiuni) sau în 

includerea unui anumit număr de minute de convorbire sau SMS-uri în interiorul UE 

în cadrul pachetului lunar de minute sau SMS-uri, fie fără nicio suprataxă, fie cu o 

suprataxă mică. Cu toate acestea, de multe ori, condițiile acestor oferte nu sunt 

atractive pentru consumatorii care au doar un volum ocazional, imprevizibil sau 
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relativ redus de comunicații în interiorul UE. În consecință, consumatorii respectivi 

riscă să plătească prețuri excesive pentru comunicațiile lor în interiorul UE și ar 

trebui să fie protejați. 
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(44) Mai mult, prețurile ridicate pentru comunicațiile în interiorul UE constituie un 

obstacol în calea funcționării pieței interne, deoarece aceste prețuri descurajează 

căutarea și achiziționarea de bunuri și servicii de la un furnizor situat într-un alt stat 

membru. Prin urmare, este necesar să se stabilească limite specifice și proporționale la 

prețul pe care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului 

bazate pe numere îl pot percepe consumatorilor pentru comunicații în interiorul UE 

pentru a elimina astfel de prețuri ridicate. 



  

 38 

(45) În cazul în care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile 

publicului bazate pe numere percep consumatorilor lor pentru comunicațiile în 

interiorul UE tarife bazate integral sau parțial pe consumul de astfel de servicii, 

inclusiv în cazurile de deducere bazată pe consum dintr-o sumă fixă plătită în avans 

sau lunară pentru astfel de servicii, aceste tarife nu ar trebui să depășească 

0,19 EUR/minut pentru apeluri și 0,06 EUR/SMS. Aceste plafoane corespund 

prețurilor maxime care se aplică în prezent pentru apelurile și, respectiv, SMS-urile în 

roaming reglementate. Atunci când utilizează servicii de roaming în Uniune, 

consumatorii beneficiază de protecția eurotarifului pentru comunicații de voce și a 

eurotarifului pentru SMS, care au fost înlocuite treptat de roaming la tarife 

naționale. Aceste plafoane sunt considerate, de asemenea, referințe adecvate pentru 

stabilirea tarifului maxim pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate pentru 

o perioadă de cinci ani începând cu 15 mai 2019. Nivelul actual al plafonului 

reprezintă o plasă de siguranță simplă, transparentă și dovedită care protejează 

împotriva prețurilor ridicate și este adecvat ca plafon pentru prețurile cu amănuntul 

ale tuturor comunicațiilor în interiorul UE reglementate. Atât apelurile în roaming pe 

teritoriul Uniunii, cât și apelurile în interiorul UE au o structură a costurilor 

asemănătoare. 
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(46) Plafoanele ar trebui să permită furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale 

accesibile publicului bazate pe numere să-și recupereze costurile, asigurând astfel o 

intervenție proporțională pe piața apelurilor atât în rețele mobile, cât și fixe. 

Plafoanele se vor aplica direct numai în cazul tarifelor bazate pe consumul real. 

Acestea ar trebui să aibă un efect de disciplinare și asupra ofertelor în cazul cărora 

este inclus un anumit volum de comunicații în interiorul UE, fără a fi facturat 

separat, deoarece consumatorii au posibilitatea de a trece la un tarif bazat pe consum 

pentru comunicațiile în interiorul UE. Volumele de comunicații în interiorul UE care 

depășesc ceea ce este inclus într-un pachet și care sunt facturate separat ar trebui să 

fie plafonate. Măsura ar trebui să asigure în mod proporțional protecția împotriva 

prețurilor ridicate a consumatorilor cu un nivel scăzut de consum de comunicații în 

interiorul UE și, în același timp, ar trebui să aibă doar un impact moderat asupra 

furnizorilor. 
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(47) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului bazate pe 

numere ar trebui să fie în măsură să le propună consumatorilor oferte tarifare 

alternative pentru comunicațiile internaționale cu tarife diferite pentru comunicațiile 

în interiorul UE reglementate, iar consumatorii ar trebui să aibă libertatea de a opta 

în mod expres pentru astfel de oferte și de a renunța la ele în orice moment și gratuit, 

chiar și în cazul ofertelor la care consumatorii s-au abonat înainte de intrarea în 

vigoare a dispozițiilor respective. Numai ofertele alternative pentru comunicații 

internaționale, de exemplu cele care includ toate sau anumite țări terțe, în cazul în 

care sunt acceptate de către un consumator, ar trebui să prevadă posibilitatea de a-l 

exonera pe furnizor de obligația de a nu depăși plafoanele aplicabile pentru 

comunicațiile în interiorul UE reglementate. Alte avantaje, cum ar fi echipamentele 

terminale subvenționate sau reduceri la alte servicii de comunicații electronice oferite 

de către furnizori consumatorilor, sunt caracteristice unei interacțiuni concurențiale 

obișnuite și nu ar trebui să aducă atingere aplicabilității plafoanelor tarifare pentru 

comunicațiile în interiorul UE reglementate. 
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(48) Anumiți furnizori de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului 

bazate pe numere pot fi afectați într-o măsură semnificativ mai mare comparativ cu 

majoritatea celorlalți furnizori din Uniune de un plafon tarifar pentru comunicațiile 

în interiorul UE reglementate. Aceasta ar putea fi situația în special în cazul 

furnizorilor care obțin o proporție deosebit de mare din veniturile sau profiturile lor 

din exploatare de pe urma comunicațiilor în interiorul UE sau ale căror marje 

naționale sunt scăzute în raport cu criteriile de referință ale sectorului. Ca urmare a 

comprimării marjei în ceea ce privește comunicațiile în interiorul UE reglementate, 

furnizorul ar putea să nu fie în măsură să-și mențină modelul intern de prețuri. 

Asemenea scenarii sunt foarte puțin posibil să intervină întrucât prețurile maxime se 

situează în mod clar deasupra costurilor pentru furnizarea de comunicații în 

interiorul UE. Cu toate acestea, pentru a aborda astfel de scenarii excepționale în mod 

proporțional, ANR-urile ar trebui să poată acorda, la cerere, o derogare unui furnizor 

în cazuri justificate și excepționale. 

(49) Orice derogare ar trebui acordată numai în cazul în care un furnizor poate 

demonstra, în raport cu un criteriu de referință relevant stabilit de OAREC, că este 

afectat într-o măsură mult mai mare decât majoritatea celorlalți furnizori din 

Uniune și în cazul în care acest impact ar slăbi în mod semnificativ capacitatea 

furnizorului de a-și menține modelul tarifar pentru comunicațiile naționale. Atunci 

când o ANR acordă o derogare, aceasta ar trebui să determine nivelul prețului 

maxim pe care furnizorul l-ar putea aplica pentru comunicațiile în interiorul UE 

reglementate și care i-ar permite să mențină un nivel competitiv al prețurilor pentru 

comunicațiile naționale. Orice astfel de derogare ar trebui să fie limitată la un an și 

să poată fi reînnoită în cazul în care furnizorul demonstrează că sunt îndeplinite în 

continuare condițiile pentru acordarea derogării. 

(50) Având în vedere principiul proporționalității, aplicabilitatea plafonului tarifar 

pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate ar trebui să fie limitată în timp și 

ar trebui să expire la cinci ani după intrarea sa în vigoare. O astfel de durată limitată 

ar trebui să permită o evaluare adecvată a efectelor măsurilor și să aprecieze în ce 

măsură există o nevoie continuă de a proteja consumatorii. 
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(51) Pentru a asigura o protecție uniformă, în timp util și cât mai eficace la nivelul Uniunii 

a consumatorilor afectați negativ de diferențele semnificative de preț ale 

comunicațiilor în interiorul UE, dispozițiile respective ar trebui să fie direct aplicabile 

și să fie incluse într-un regulament. Cel mai potrivit act în acest scop este 

Regulamentul (UE) 2015/2120, care a fost adoptat în urma unei evaluări de impact, 

care a propus, printre altele, o dispoziție privind comunicațiile în interiorul UE ca 

modalitate necesară de finalizare a pieței interne a comunicațiilor electronice. 

Impactul posibil asupra veniturilor furnizorilor generate din furnizarea de servicii de 

comunicații în interiorul UE este atenuat și mai mult de aplicarea eurotarifului de 

roaming pentru comunicațiile de voce și a eurotarifului de roaming pentru SMS ca 

plafoane atât pentru comunicațiile fixe, cât și pentru cele mobile, reprezentând un 

instrument de siguranță; precum și prin intermediul dovezilor prezentate în analiza 

din 2018 a OAREC referitoare la o reducere considerabilă a volumelor relevante de 

trafic în rețea fixă, afectate de măsura în cauză în perioada de intervenție. Dispozițiile 

respective ar trebui, prin urmare, să fie introduse prin modificarea Regulamentului 

(UE) 2015/2120, care ar trebui, de asemenea, să fie adaptat pentru a garanta că 

statele membre adoptă regimul sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor 

respective. 
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(52) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea punerii în aplicare 

uniformă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, în special în 

ceea ce privește aspectele transfrontaliere și prin proceduri eficiente legate de piața 

internă pentru proiectele de măsuri naționale, precum și garantarea faptului că nu 

sunt impuse consumatorilor prețuri excesive pentru comunicațiile interpersonale 

bazate pe numere efectuate din statul membru al furnizorului național al 

consumatorului către orice număr fix sau mobil din alt stat membru, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere 

amploarea și efectele acțiunii, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum 

este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul proporționalității ▌, astfel cum este enunțat la articolul 

respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestor obiective. 

(53) Prezentul regulament modifică și extinde domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1211/2009. Deoarece modificările care urmează a fi aduse sunt substanțiale, din 

motive de claritate, actul respectiv ar trebui abrogat. Trimiterile la regulamentul 

abrogat ar trebui interpretate ca trimiteri la prezentul regulament, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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CAPITOLUL I 

OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE  

Articolul 1 

Obiect și domeniu de aplicare 

(1) Prezentul regulament instituie Organismul Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și Agenția de 

sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC). 

(2) OAREC și, respectiv, Oficiul OAREC înlocuiesc și succed Organismului 

Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

și, respectiv, Oficiului, înființate prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009.  
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Articolul 2 

Personalitatea juridică a Oficiului OAREC 

(1) Oficiul OAREC reprezintă un organ al Uniunii. Acesta are personalitate juridică. 

(2) În fiecare stat membru, Oficiul OAREC beneficiază de cea mai extinsă capacitate 

juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul dreptului intern. Acesta are, 

în special, posibilitatea să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile 

și să se constituie parte în instanță. 
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(3) Oficiul OAREC este reprezentat de directorul său. 

(4) Oficiul OAREC are responsabilitate exclusivă pentru sarcinile și competențele 

care i-au fost atribuite. 

(5) Oficiul OAREC are sediul la Riga. 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVELE ȘI ATRIBUȚIILE OAREC 

Articolul 3 

Obiectivele OAREC 

(1) Activitatea OAREC se înscrie în domeniul de aplicare al Regulamentelor (UE) nr. 

531/2012 și (UE) nr. 2015/2120 și al Directivei (UE) 2018/ ...+. 

 (2) OAREC urmărește ▌ obiectivele prevăzute la articolul 3 din Directiva (UE) 2018/ 

...+ . În special, OAREC asigură punerea în aplicare uniformă a cadrului de 

reglementare pentru comunicațiile electronice care intră în domeniul de aplicare 

menționat la alineatul (1) din prezentul articol. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(3) OAREC își îndeplinește sarcinile în mod independent, imparțial, transparent și în 

timp util. 

(4) OAREC recurge la cunoștințele de specialitate disponibile la nivelul autorităților 

naționale de reglementare („ANR-uri”). 

(5) În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/ ...+, fiecare 

stat membru se asigură că ANR-urile sale au posibilitatea de a participa pe deplin 

la activitatea organelor structurale ale OAREC. 

(6) În statele membre în care există mai mult de un ANR responsabil în temeiul 

Directivei (UE) 2018/ ...+, respectivele ANR-uri se coordonează în funcție de 

necesități. 

Articolul 4 

Atribuțiile de reglementare ale OAREC 

(1) OAREC îi revin următoarele atribuții de reglementare: 

(a) să acorde asistență ▌ și consiliere ANR-urilor, Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei și să coopereze cu ANR-urile și cu Comisia ▌, la 

cerere sau din proprie inițiativă, cu privire la orice problemă de natură tehnică 

privind comunicațiile electronice, în limitele sferei sale de competență; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(b) să acorde asistență și consiliere Comisiei, la cerere, în legătură cu pregătirea 

propunerilor legislative în domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv în 

privința oricărei propuneri de modificare a prezentului regulament sau a 

Directivei (UE) 2018/ ...+; 

(c) să emită avize, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 531/2012 și 

în Directiva (UE) 2018/ ...+ , în special ▌ privind: 

(i) soluționarea litigiilor transfrontaliere, în conformitate cu articolul 27 din 

Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(ii) proiectele de măsuri naționale referitoare la procedurile legate de piața 

internă pentru reglementarea pieței, în conformitate cu articolele 32, 33 

și 68 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(iii) proiectele de decizii și recomandări referitoare la armonizare, în 

conformitate cu articolele 38 și 93 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(iv) conectivitatea cap la cap eficace între utilizatorii finali, în conformitate 

cu Articolul 61 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/ ...+; 

(v) stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a 

apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la 

nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe, în 

conformitate cu articolul 75 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(vi) modelul de fișă de sinteză a contractului, în conformitate cu articolul 

102 din Directiva (UE) 2018/ ...+; 

 

(vii) punerea în aplicare la nivel național și funcționarea autorizației 

generale, precum și impactul acestora asupra funcționării pieței 

interne în conformitate cu articolul 122 alineatul (3) din Directiva 

(UE) 2018/ ... +; 

(viii) după caz, evoluțiile pieței și evoluțiile tehnologice cu privire la 

diferitele tipuri de servicii de comunicații electronice și impactul 

acestora asupra punerii în aplicare a titlului III partea III din 

Directiva (UE) 2018/ ... +, în conformitate cu articolul 123 alineatul (1) 

din respectiva directivă; 

(d) să emită orientări cu privire la punerea în aplicare a cadrului de 

reglementare al Uniunii pentru comunicațiile electronice, în special, astfel 

cum este prevăzut în Regulamentele (UE) nr. 531/2012 și (UE) 2015/2120 și 

în Directiva (UE) 2018/ ... +, în ceea ce privește: 

(i) modelul de notificare, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 

(UE) 2018/ ... +; 

(ii) punerea în aplicare uniformă a obligațiilor ▌ în ceea ce privește 

anchetele geografice și previziunile, în conformitate cu articolul 22 din 

Directiva (UE) 2018/ ... +; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(iii) criteriile relevante pentru promovarea unei aplicări uniforme a 

articolului 61 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/ ...+; 

(iv) abordări comune în ceea ce privește identificarea punctului terminus al 

rețelei în diferite topologii de rețea, în conformitate cu articolul 61 

alineatul (7) din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(v) abordări comune pentru a răspunde cererii transnaționale a utilizatorilor 

finali, în conformitate cu articolul 66 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(vi) criteriile minime pentru o ofertă de referință, în conformitate cu articolul 

69 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(vii) promovarea aplicării uniforme de către ANR-uri a condițiilor stabilite 

la articolul 76 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/ ... + și a criteriilor 

stabilite în anexa IV la directiva menționată; 

(viii) criteriile pentru ca o rețea să fie considerată o rețea de foarte mare 

capacitate, în conformitate cu articolul 82 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(ix) criteriile comune pentru evaluarea capacității de gestionare a resurselor 

de numerotație și a riscului de epuizare a resurselor de numerotație, în 

conformitate cu articolul 93 din Directiva (UE) 2018/ ...+; 

(x) parametrii relevanți privind calitatea serviciului ▌, metodele de măsurare 

aplicabile, conținutul și forma de publicare a informațiilor și 

mecanismele de certificare a calității, în conformitate cu articolul 104 

din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(xi) modalitatea prin care se evaluează dacă eficacitatea sistemelor de 

avertizare publică în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Directiva 

(UE) 2018/ ...+ este echivalentă cu eficacitatea celor prevăzute la 

alineatul (1) de la articolul menționat; 

(xii) accesul cu ridicata pentru serviciile de roaming, în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012; 

(xiii) punerea în aplicare a obligațiilor ANR-urilor în ceea ce privește accesul 

la internetul deschis, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120; 

(xiv) parametrii pe care ANR-urile trebuie să îi ia în considerare la 

evaluarea sustenabilității modelului național de tarifare, în 

conformitate cu articolul 5a alineatul (6) din Regulamentul (UE) 

2015/2120. 

(e) să emită alte orientări care să asigure punerea în aplicare uniforme a 

cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice și coerența 

deciziilor de reglementare adoptate de ANR-uri, din proprie inițiativă sau la 

cererea unei ANR, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, 

în special în cazul chestiunilor de reglementare care afectează un număr 

semnificativ de state membre sau care prezintă un aspect transfrontalier; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(f) acolo unde este cazul, să participe la Forumul de evaluare inter pares cu 

privire la proiectele de măsuri referitoare la procedurile de selecție, în 

conformitate cu articolul 35 din Directiva (UE) 2018/ ...+; 

(g) să participe la aspectele care sunt de competența sa în materie de 

reglementare a pieței și de concurență în materie de spectru radio, în 

conformitate cu articolul 4 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(h) să efectueze analize ale piețelor transnaționale potențiale în conformitate cu 

articolul 65 din Directiva (UE) 2018/ ... + și ale cererii transnaționale a 

utilizatorilor finali, în conformitate cu articolul 66 din directiva menționată; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(i) să monitorizeze și să colecteze informații și, dacă este cazul, să facă publice 

informații actualizate cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 

nr. 531/2012, în conformitate cu articolele 16 și 19 din respectivul 

regulament; 

(j)  să prezinte rapoarte privind aspectele tehnice care intră în sfera sa de 

competență, în special privind: 

(i) aplicarea practică a avizelor și a orientărilor menționate la literele (c), (d) 

și (e) ▌; 

 

(ii) cele mai bune practici ale statelor membre în ceea ce privește definirea 

serviciului de acces adecvat la internet în bandă largă în conformitate 

cu articolul 84 din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(iii) evoluția tiparelor de stabilire a prețurilor și de consum, atât pentru 

servicii naționale, cât și pentru servicii de roaming, evoluția tarifelor 

efective de roaming cu ridicata pentru traficul dezechilibrat, relația 

dintre tarifele cu amănuntul, tarifele cu ridicata și costurile de gros 

pentru serviciile de roaming, precum și transparența și comparabilitatea 

tarifelor, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 

nr. 531/2012; 

(iv) rezultatele rapoartelor anuale pe care ANR-urile le furnizează în 

conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2015/2120, prin 

publicarea unui raport anual de sinteză ▌; 

(v) evoluțiile pieței în sectorul comunicațiilor electronice, în mod anual; 

(k) să emită recomandări și poziții comune și să disemineze bunele practici în 

materie de reglementare adresate ANR-urilor, pentru a încuraja punerea în 

aplicare mai bună și mai uniformă a cadrului de reglementare pentru 

comunicațiile electronice; 
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(l) crearea și menținerea unei baze de date a: 

(i) notificărilor transmise autorităților competente de către întreprinderile 

care fac obiectul unei autorizații generale în conformitate cu 

articolul 12 din ▌Directiva (UE) 2018/ ...+; 

(ii) resurselor de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială în 

interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 93 alineatul (4) al 

patrulea paragraf din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(iii) după caz, a numerelor E.164 ale serviciilor de urgență ale statelor 

membre, în conformitate cu articolul 109 alineatul (8) al treilea 

paragraf din Directiva (UE) 2018/ ... +; 

(m) să evalueze necesitatea de inovare în materie de reglementare și să 

coordoneze acțiunile între ANR-uri pentru a permite dezvoltarea unor 

servicii de comunicații electronice noi și inovatoare; 

(n) să promoveze modernizarea, coordonarea și armonizarea colectării de date 

de către ANR-uri, astfel de date fiind puse la dispoziția publicului într-un 

format deschis, reutilizabil și care poate fi citit de calculator pe site-ul 

internet al OAREC și pe Portalul european de date, fără a se aduce atingere 

drepturilor de proprietate intelectuală, normelor privind protecția datelor cu 

caracter personal și nivelului necesar de confidențialitate; 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 



  

 57 

(o) să îndeplinească alte sarcini care îi sunt atribuite prin acte juridice ale 

Uniunii, în special prin Regulamentele (UE) nr. 531/2012 și (UE) 2015/2120 și 

prin Directiva (UE) 2018/ ...+. 

(2) OAREC face publice atribuțiile sale de reglementare și actualizează informațiile 

ori de câte ori îi sunt încredințate noi atribuții.  

(3) OAREC face publice toate versiunile finale ale avizelor, orientărilor, rapoartelor, 

recomandărilor, pozițiilor comune și bunelor practici, și orice studiu comandat, 

precum și proiectele de documente relevante în scopul consultărilor publice 

menționate la alineatul (5). 

(4) Fără a aduce atingere respectării dreptului Uniunii aplicabil, ANR-urile și Comisia 

▌ țin seama în cea mai mare măsură de orice ▌ orientare, aviz, recomandare, poziție 

comună și bună practică adoptată de OAREC, cu scopul de a asigura o punere în 

aplicare uniformă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, care 

intră în domeniul de aplicare menționat la articolul 3 alineatul (1). 

În cazul în care o ANR deviază de la orientările menționate la alineatul (1) litera 

(e), aceasta își motivează decizia. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(5) Dacă este necesar, OAREC se consultă cu părțile interesate și le oferă ocazia de a 

face observații într-o perioadă rezonabilă de timp, adecvată complexității 

chestiunii. Exceptând circumstanțele excepționale, această perioadă nu este mai 

scurtă de 30 de zile. OAREC face publice rezultatele unor astfel de consultări, fără 

a aduce atingere articolului 38. Aceste consultări au loc cât mai devreme posibil în 

procesul decizional. 

(6) După caz, OAREC poate consulta autorități naționale relevante cum ar fi cele 

competente în domeniul concurenței, al protecției consumatorilor și al protecției 

datelor, și poate coopera cu acestea. 

(7) ▌ După caz, OAREC poate coopera cu organe, oficii, agenții și grupuri consultative 

competente ale Uniunii, precum și cu autoritățile competente din țări terțe și ▌ cu 

organizații internaționale, în conformitate cu articolul 35 alineatul (1). 
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CAPITOLUL III 

ATRIBUȚIILE OFICIULUI OAREC 

Articolul 5 

Atribuțiile Oficiului OAREC 

Oficiului OAREC îi revin următoarele atribuții: 

(a) de a furniza servicii de asistență profesională și administrativă către OAREC, în 

special în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de reglementare în temeiul 

articolului 4; 

(b) de a colecta informații de la ANR-uri, de a face schimb de informații în legătură 

cu atribuțiile de reglementare ale OAREC menționate la articolul 4 și de a 

transmite aceste informații; 

(c) de a redacta, pe baza informațiilor menționate la litera (b), proiecte de rapoarte 

periodice privind anumite aspecte ale evoluțiilor pieței europene a comunicațiilor 

electronice, ca, de exemplu, rapoarte privind roamingul și de evaluare 

comparativă, care urmează a fi transmise către OAREC; 

(d) de a disemina bune practici în materie de reglementare în rândul ANR-urilor în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (k); 

(e) de a sprijini OAREC să creeze și să mențină registre și baze de date în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (l); 
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(f) de a sprijini OAREC să creeze și să gestioneze un sistem de informare și 

comunicare în conformitate cu articolul 41; 

(g) de a sprijini OAREC la desfășurarea consultărilor publice, în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (5); 

(h) de a contribui la pregătirea lucrărilor Consiliului autorităților de reglementare și 

de a oferi alt sprijin administrativ și cu privire la conținut pentru a asigura buna 

funcționare a acestuia; 

(i) de a acorda asistență pentru înființarea grupurilor de lucru, la cererea Consiliului 

autorităților de reglementare, de a contribui la activitatea de reglementare și de a 

oferi sprijinul administrativ necesar în vederea asigurării bunei funcționări a 

acestor grupuri; 

(j) de a executa alte atribuții care îi revin prin prezentul regulament sau prin alte acte 

juridice ale Uniunii. 
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CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA OAREC 

Articolul 6 

Structura organizatorică a OAREC 

▌OAREC este alcătuit din: 

▌ 

(a) un Consiliu al autorităților de reglementare; 

(b) grupuri de lucru. 
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Articolul 7 

Componența ▌Consiliului autorităților de reglementare 

(1) ▌Consiliul autorităților de reglementare este compus din câte un membru din 

fiecare stat membru. Fiecare membru are drept de vot.  

 Fiecare membru este desemnat de către ANR-ul care poartă responsabilitatea 

primară pentru supravegherea funcționării cotidiene a piețelor rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice în temeiul Directivei (UE) 2018/ ...+. 

Membrul respectiv este nominalizat dintre șeful ANR-ului, un membru al 

organismului său colectiv sau înlocuitorul oricăruia dintre aceștia. 

(2) Fiecare membru al ▌Consiliului autorităților de reglementare are un supleant 

desemnat de către ANR. Supleantul reprezintă membrul atunci când acesta este 

absent. Supleantul respectiv este nominalizat dintre șeful ANR-ului, un membru al 

organismului său colectiv, înlocuitorul acestora sau personalul ANR-ului. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(3) Membrii ▌Consiliului autorităților de reglementare și supleanții acestora sunt 

nominalizați luând în considerare cunoștințele lor în domeniul comunicațiilor 

electronice, precum și competențele lor manageriale, administrative și bugetare 

relevante. Pentru a asigura continuitatea activității Consiliului autorităților de 

reglementare, toate ANR-urile care efectuează nominalizări depun eforturi pentru a 

limita rata de înlocuire a membrilor lor și, în măsura posibilităților, și a 

supleanților lor, și vizează obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a 

femeilor în ▌Consiliul autorităților de reglementare. 

(4) Comisia participă, fără drept de vot, la toate deliberările Consiliului autorităților 

de reglementare și este reprezentată la un nivel adecvat de înalt. 

(5) O listă actualizată a membrilor Consiliului autorităților de reglementare și a 

supleanților acestora, însoțită de declarațiile lor de interese, este pusă la dispoziția 

publicului. 

Articolul 8 

Independența Consiliului autorităților de reglementare 

(1) La executarea sarcinilor care i-au fost atribuite și fără a aduce atingere faptului 

că membrii săi acționează în numele propriului ANR, Consiliul autorităților de 

reglementare acționează independent și obiectiv în interesul Uniunii, indiferent de 

orice interes național sau personal specific. 
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(2) Fără a aduce atingere coordonării, astfel cum se prevede la articolul 3 

alineatul (6), membrii Consiliului autorităților de reglementare și supleanții 

acestora nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, instituție, 

persoană sau organism. 

Articolul 9 

Funcțiile Consiliului autorităților de reglementare 

(1) Consiliul autorităților de reglementare are următoarele funcții: 

(a) îndeplinește atribuțiile de reglementare ale OAREC prevăzute la articolul 4 

mai precis, adoptă avizele, orientările, rapoartele, recomandările și pozițiile 

comune și diseminează bunele practici menționate la respectivul articol; 

bazându-se, în acest sens, pe activitatea de pregătire desfășurată de 

grupurile de lucru; 

(b) ia decizii administrative legate de organizarea activității OAREC; 

(c) adoptă programul anual de activitate al OAREC menționat la articolul 21; 

(d) adoptă raportul anual de activitate al OAREC menționat la articolul 22; 

(e) adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese, astfel 

cum se prevede la articolul 42, precum și în ceea ce privește membrii 

grupurilor de lucru; 
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(f) adoptă normele detaliate privind dreptul de acces la documentele deținute de 

OAREC, în conformitate cu articolul 36; 

(g) adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și diseminare astfel 

cum se menționează la articolul 37 alineatul (2), pe baza unei analize a 

nevoilor; 

(h) adoptă, hotărând cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi, și 

face public regulamentul său de procedură; 

(i) autorizează, împreună cu directorul, încheierea unor acorduri de lucru cu 

organele, oficiile, agențiile și grupurile consultative competente ale Uniunii, 

precum și cu autoritățile competente din țări terțe și cu organizații 

internaționale, în conformitate cu articolul 35; 

(j) înființează grupuri de lucru și numește președinții acestora; 

(k) oferă directorului Oficiului OAREC orientări în ceea ce privește 

îndeplinirea atribuțiilor Oficiului OAREC. 
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Articolul 10 

Președintele și vicepreședinții Consiliului autorităților de reglementare 

(1) Consiliul autorităților de reglementare numește, hotărând cu o majoritate de două 

treimi din totalul membrilor săi, un președinte și cel puțin doi vicepreședinți din 

rândul membrilor săi. 

(2) Unul dintre vicepreședinți preia automat atribuțiile președintelui dacă acesta din 

urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 

(3) Mandatul președintelui este de un an, reînnoibil o singură dată. Pentru a asigura 

continuitatea activității OAREC, următorul președinte deține, dacă este posibil, 

funcția de vicepreședinte timp de un an înainte de începerea mandatului său de 

președinte. În situațiile în care nu este posibil ca următorul președinte să dețină 

funcția de vicepreședinte timp de un an înainte de începerea mandatului său, se 

prevede un termen mai scurt prin regulamentul de procedură. 

(4) Fără a aduce atingere rolului Consiliului autorităților de reglementare în raport 

cu sarcinile președintelui, președintele nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 

partea niciunui guvern, instituții, persoane sau organism. 

(5) Președintele prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind 

modul în care au fost îndeplinite sarcinile OAREC, atunci când este invitat să facă 

acest lucru. 



  

 67 

Articolul 11 

Reuniunile Consiliului autorităților de reglementare 

(1) Președintele convoacă reuniunile Consiliului autorităților de reglementare și 

stabilește și publică ordinea de zi a respectivelor reuniuni. 

(2) Consiliul autorităților de reglementare se reunește în ședință ordinară de cel puțin 

două ori pe an. 

Reuniunile extraordinare sunt convocate la inițiativa președintelui, la solicitarea a 

cel puțin trei membri sau la solicitarea Comisiei. 

(3) Directorul Oficiului OAREC participă la toate deliberările, fără a avea drept de 

vot. 

(4) Consiliul autorităților de reglementare poate invita să participe la reuniunile sale, 

în calitate de observator, orice persoană a cărei opinie poate fi de interes pentru 

acesta. 

(5) Membrii și supleanții Consiliului autorităților de reglementare pot, sub rezerva 

regulamentului propriu de procedură, să fie asistați, la reuniuni, de consilierii lor 

sau de alți experți. 

(6) Oficiul OAREC asigură secretariatul Consiliului autorităților de reglementare. 
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Articolul 12 

Regulile de vot ale Consiliului autorităților de reglementare 

(1) Consiliul autorităților de reglementare adoptă decizii cu majoritatea simplă a 

membrilor săi, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul 

regulament sau în alt act juridic al Uniunii. 

O majoritate de două treimi din membrii Consiliului autorităților de reglementare 

este necesară pentru avizele menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) 

punctele (ii) și (v) și orientările menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (d) 

punctele (i)-(iv), (vi), (vii) și (x). 

În pofida celui de al doilea paragraf de la prezentul alineat, Consiliul autorităților 

de reglementare poate decide cu majoritate simplă și în fiecare caz în parte să 

adopte cu majoritate simplă avizele menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) 

punctul (ii) din prezentul regulament, referitoare la proiectele de măsuri care intră 

sub incidența articolului 76 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/ ...+, care conduc 

la lansarea procedurii prevăzute la articolul 33 alineatul (5) din directiva 

menționată. 

Deciziile Consiliului autorităților de reglementare se publică și, la solicitarea 

oricărui membru, conțin rezervele formulate de acesta. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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(2) Fiecare membru dispune de un singur vot. Dacă un membru este absent, 

supleantul său poate exercita dreptul de vot al acestuia. 

În absența unui membru și a supleantului său, drepturile de vot pot fi delegate 

unui alt membru. 

 Președintele poate delega dreptul de vot în orice situație. Președintele ia parte la 

vot, cu excepția cazului în care și-a delegat drepturile de vot. 

(3) Regulamentul de procedură al Consiliului autorităților de reglementare stabilește 

în detaliu dispozițiile care reglementează votarea, inclusiv condițiile în care un 

membru poate acționa în numele altui membru, cvorumul și termenele de 

notificare a reuniunilor. În plus, regulamentul de procedură asigură faptul că 

membrii Consiliului autorităților de reglementare primesc ordinea de zi și 

proiectele de propuneri complete înaintea fiecărei reuniuni, astfel încât să aibă 

posibilitatea de a propune amendamente înaintea votării. Regulamentul de 

procedură poate stabili, printre altele, o procedură privind votul în regim de 

urgență și alte măsuri practice pentru funcționarea Consiliului autorităților de 

reglementare. 
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Articolul 13 

Grupurile de lucru 

(1) Atunci când acest lucru se justifică, în special pentru punerea în aplicare a 

programului anual de activitate al OAREC, Consiliul autorităților de 

reglementare poate înființa grupuri de lucru. 

(2) Consiliul autorităților de reglementare numește președinții grupurilor de lucru 

care reprezintă, acolo unde este posibil, diferite ANR-uri. 

(3) Grupurile de lucru sunt deschise participării experților din toate ANR-urile care 

iau parte la activitatea OAREC și a Comisiei. 

Grupurile de lucru sunt, de asemenea, deschise participării personalului Oficiului 

OAREC, care contribuie la lucrările în materie de reglementare ale grupurilor de 

lucru și le oferă acestora sprijin administrativ. 

În cazul grupurilor de lucru care sunt înființate pentru a îndeplini sarcinile 

menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), experții din partea 

Comisiei nu participă. 
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În cadrul grupurilor de lucru care sunt înființate pentru a îndeplini atribuțiile 

prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctele (iv), (vi), (vii) și (viii), litera (d) 

punctele (i), (ii), (ix), (x) și (xi), litera (j) punctul (ii) și, respectiv, la litera (l), și dacă 

este cazul, la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) și la litera (j) punctul (i) 

din prezentul regulament, sunt luate în considerare punctele de vedere ale experților 

din cadrul altor autorități competente notificate în temeiul articolului 5 alineatul (4) 

din Directiva (UE) 2018/ ...+. 

De la caz la caz, dacă este necesar, Consiliul autorităților de reglementare sau 

președinții grupurilor de lucru pot invita să participe la reuniunile grupurilor de 

lucru anumiți experți a căror competență în domeniul relevant este recunoscută. 

(4) Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul de procedură care 

stabilește modalitățile practice de funcționare a grupurilor de lucru. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 

[2016/0288(COD)]. 
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CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA OFICIULUI OAREC 

Articolul 14 

Structura organizatorică a Oficiului OAREC 

Oficiul OAREC este alcătuit dintr-un: 

(a) Consiliu de administrație; 

(b) director. 

Articolul 15 

Componența Consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație este format din persoane numite în calitatea de membri 

ai Consiliului autorităților de reglementare și dintr-un reprezentant la nivel înalt 

al Comisiei. Fiecare membru al Consiliului de administrație are drept de vot. 
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Fiecare ANR împuternicită să facă numiri, astfel cum este menționată la articolul 7 

alineatul (1) al doilea paragraf, poate numi o altă persoană decât membrul 

Consiliului autorităților de reglementare în calitatea de membru al Consiliului de 

administrație. Persoana respectivă este șeful ANR, un membru al organismului său 

colectiv sau înlocuitorul oricăruia dintre aceștia. 

(2) Fiecare membru al Consiliului de administrație are un supleant care îl reprezintă 

în caz de absență. 

Supleanții fiecărui membru sunt persoanele numite în calitatea de supleanți ai 

membrilor Consiliului autorităților de reglementare. Reprezentantul Comisiei are de 

asemenea un supleant. 

Fiecare ANR împuternicită să facă numiri, astfel cum este menționată la articolul 7 

alineatul (1) al doilea paragraf, poate numi o altă persoană decât supleantul 

membrului Consiliului autorităților de reglementare în calitatea de supleant al 

membrului Consiliului de administrație. Persoana respectivă este șeful ANR-ului, un 

membru al organismului său colectiv, înlocuitorul oricăruia dintre aceștia sau un 

membru al personalului ANR-ului. 

(3) Membrii și supleanții din cadrul Consiliului de administrație nu solicită și nici nu 

acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, instituție, persoană sau organism. 
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(4) Lista actualizată a ▌membrilor Consiliului de administrație, inclusiv a supleanților 

acestora, însoțită de declarațiile lor de interese, se publică. 

Articolul 16 

Funcțiile administrative ale Consiliului de administrație 

(1) Consiliului de administrație îi revin următoarele funcții administrative: 

(a)  oferă orientările generale pentru activitățile Oficiului OAREC și adoptă anual 

documentul unic de programare al Oficiului OAREC, cu o majoritate de două 

treimi dintre membrii săi ▌, ținând cont de avizul Comisiei și în conformitate 

cu articolul 23; 

(b) adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi ▌, bugetul anual al 

Oficiului OAREC și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Oficiului 

OAREC, în temeiul dispozițiilor capitolului VII; 

(c) adoptă, publică și dă curs evaluării raportului anual de activitate consolidat 

privind activitățile Oficiului OAREC, menționat la articolul 27, și transmite 

atât raportul, cât și evaluarea acestuia, până la data de 1 iulie a fiecărui an, 

Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi ▌; 
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(d) adoptă normele financiare aplicabile Oficiului OAREC în conformitate cu 

articolul 29; 

(e) adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând 

seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în 

aplicare; 

(f) se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care 

decurg din rapoartele de audit și evaluările interne sau externe, precum și din 

investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

(g) adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese, astfel 

cum se prevede la articolul 42 alineatul (3); 

(h) adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și diseminare 

menționate la articolul 37 alineatul (2), pe baza unei analize a nevoilor; 

(i) adoptă regulamentul său de procedură; 
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(j) adoptă normele de punere în aplicare pentru punerea în practică a Statutului 

funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii Europene19, în conformitate cu articolul 110 din ▌Statutul 

funcționarilor; 

(k) fără a aduce atingere deciziei menționate la alineatul (2) primul paragraf, 

exercită, în ceea ce privește personalul Oficiului OAREC, competențele de 

autoritate împuternicită să facă numiri conferite prin Statutul funcționarilor și 

competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă conferite 

prin Regimul aplicabil celorlalți agenți („competențe de autoritate 

împuternicită să facă numiri”); 

 

( ▌l) numește ▌directorul și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din 

funcție, în conformitate cu articolul 32; 

                                                 
19  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de 

stabilire a Statutului funcționarilor, precum și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai 

Comunităților Europene și de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor 

Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1). 



  

 77 

(m) numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în îndeplinirea 

atribuțiilor sale; 

( ▌n) ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale Oficiului OAREC 

și, dacă este necesar, privind modificarea acestora, luând în considerare 

nevoile de activitate ale Oficiului OAREC și având în vedere buna gestiune 

bugetară. 

În ceea ce privește litera (m) de la primul paragraf, Oficiul OAREC poate numi același 

contabil ca cel al unui alt organ sau unei alte instituții a Uniunii. În special, Oficiul 

OAREC și Comisia pot conveni ca contabilul Comisiei să acționeze și în calitatea de 

contabil al Oficiului OAREC. 

(2) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul 

funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor 

și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele 

relevante de autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului ▌ și în 

care sunt precizate condițiile în care această delegare de competențe poate fi 

suspendată. Directorul ▌ este autorizat să subdelege aceste competențe. 
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În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, Consiliul de 

administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de 

autoritate împuternicită să facă numiri către ▌ director și a competențelor subdelegate 

de către acesta și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori 

unui alt membru al personalului decât directorul ▌. 

Articolul 17 

Președintele și vicepreședinții Consiliului de administrație 

(1) Președintele și vicepreședinții Consiliului de administrație sunt persoanele numite 

în calitate de președinte și vicepreședinți ai Consiliului autorităților de 

reglementare. Se aplică aceeași durată a mandatului. 

Prin derogare de la primul paragraf, Consiliul de administrație poate, cu o 

majoritate de două treimi din membrii săi, să aleagă alți membri ai Consiliului de 

administrație în calitatea de președinte sau de vicepreședinte/vicepreședinți, din 

rândul membrilor acestuia ▌ care reprezintă statele membre. Mandatele acestora 

sunt aceleași ca cel al președintelui și cele ale vicepreședinților Consiliului 

autorităților de reglementare. 



  

 79 

(2) Unul dintre vicepreședinți preia automat atribuțiile președintelui dacă acesta din 

urmă se află în imposibilitatea de a și le exercita. 

(3) Președintele Consiliului de administrație prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind modul în care Oficiul OAREC și-a îndeplinit 

sarcinile, atunci când este invitat să facă acest lucru. 

Articolul 18 

Ședințele Consiliului de administrație 

(1) Președintele convoacă ședințele Consiliului de administrație. 

(2) Directorul ▌Oficiului OAREC participă la toate deliberările, cu excepția celor 

legate de articolul 32, fără a avea drept de vot. 

(3) Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară de cel puțin două ori pe an. 

În plus, președintele convoacă ședințe extraordinare din proprie inițiativă, ▌la 

solicitarea Comisiei sau ▌la solicitarea a cel puțin trei dintre membrii săi. 
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(4) Consiliul de administrație poate invita să participe la ședințele sale, în calitate de 

observator, orice persoană a cărei opinie poate fi de interes. 

(5) Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora pot, sub rezerva 

regulamentului propriu de procedură, să fie asistați, la ședințe, de consultanți sau de 

experți. 

(6) Oficiul OAREC asigură secretariatul Consiliului de administrație. 

Articolul 19 

Regulile de vot ale Consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație adoptă decizii cu o majoritate simplă a membrilor săi, cu 

excepția cazului când se prevede altfel în prezentul regulament. 

(2) Fiecare membru ▌dispune de un singur vot. În absența unui membru ▌, supleantul 

său poate exercita dreptul de vot al acestuia. 

În absența unui membru și a supleantului său, drepturile de vot pot fi delegate 

unui alt membru. 
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(3) Președintele poate delega dreptul de vot în orice situație. Președintele ia parte la 

vot, cu excepția cazului în care și-a delegat drepturile de vot. 

▌ 

(4) Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație stabilește modalități de 

vot mai detaliate, în special procedura de vot în regim de urgență și condițiile în 

care un membru poate acționa în numele unui alt membru. 

▌ 

Articolul 20 

Responsabilitățile directorului ▌ 

(1) Directorul ▌este însărcinat cu gestionarea administrativă a Oficiului OAREC. 

Directorul răspunde în fața Consiliului de administrație. 
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(2) Directorul îi asistă pe președintele Consiliului autorităților de reglementare și pe 

președintele Consiliului de administrație la pregătirea ședințelor organismelor lor 

respective. 

(3) Fără a aduce atingere competențelor ▌Consiliului de administrație, ale Consiliului 

autorităților de reglementare și ale Comisiei, directorul ▌își îndeplinește atribuțiile 

în mod independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, 

instituție, persoană sau organism. 

(4) Directorul ▌prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind 

modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. 

▌ 

(5) Directorul ▌este reprezentantul legal al Oficiului OAREC. 

(6) Directorul ▌este responsabil de îndeplinirea atribuțiilor Oficiului OAREC și de 

respectarea orientărilor furnizate de Consiliul autorităților de reglementare și de 

Consiliul de administrație. În special, directorul ▌ este responsabil de: 

(a) administrarea curentă a Oficiului OAREC; 

(b) punerea în aplicare a deciziilor administrative adoptate de Consiliul 

autorităților de reglementare și de Consiliul de administrație; 
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(c) elaborarea și prezentarea către Consiliul de administrație a documentului unic 

de programare menționat la articolul 23; 

(d) furnizarea de asistență Consiliului autorităților de reglementare la 

pregătirea raportului anual de activitate al OAREC menționat la 

articolul 22; 

(e) furnizarea de asistență Consiliului autorităților de reglementare la 

pregătirea programului anual de activitate al OAREC menționat la 

articolul 21; 

(f) punerea în aplicare a documentului unic de programare și prezentarea către 

Consiliul de administrație a unui raport cu privire la aceasta; 

(g) elaborarea proiectului de raport anual consolidat privind activitățile Oficiului 

OAREC, astfel cum se menționează la articolul 27, și prezentarea acestuia 

Consiliului de administrație spre evaluare și adoptare; 

(h) elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit, a 

evaluărilor interne sau externe și a investigațiilor desfășurate de OLAF, 

precum și prezentarea cel puțin anuală a unui raport privind progresele 

înregistrate către ▌Consiliul de administrație; 
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(i) protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri 

preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități 

ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată 

nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin măsuri 

concrete, proporționale și disuasive de natură administrativă, inclusiv prin 

sancțiuni financiare; 

(j) elaborarea unei strategii antifraudă a Oficiului OAREC și prezentarea acesteia 

Consiliului de administrație spre aprobare; 

(k) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Oficiului OAREC; 

(l) elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale 

Oficiului OAREC și execuția bugetului său; 

(m) autorizarea, împreună cu Consiliul autorităților de reglementare, a 

încheierii unor acorduri de lucru cu organele, oficiile, agențiile și grupurile 

consultative competente ale Uniunii, precum și cu autoritățile competente 

din țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 35. 
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(7) Directorul, sub supravegherea Consiliului de administrație, ia toate măsurile 

necesare, în special în ceea ce privește adoptarea instrucțiunilor administrative 

interne și publicarea comunicărilor, pentru a garanta funcționarea Oficiului 

OAREC în conformitate cu prezentul regulament. 

(8) Cu acordul prealabil al Comisiei, al Consiliului de administrație și al statului 

membru/statelor membre interesat(e), directorul ▌ ▌ decide cu privire la 

necesitatea detașării, în scopul îndeplinirii sarcinilor Oficiului OAREC într-un mod 

eficient și concret, a unuia sau mai multor membri ai personalului în unul sau mai 

multe state membre. Decizia respectivă precizează sfera activităților care urmează să 

fie efectuate ▌, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor 

administrative ale Oficiului OAREC. Înaintea adoptării unei astfel de decizii, se 

stabilește impactul său în ceea ce privește alocarea de personal și bugetul în 

documentul de programare multianuală menționat la articolul 23 alineatul (4). 

▌ 



  

 86 

CAPITOLUL VI 

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII OAREC 

Articolul 21 

Programul anual de activitate al OAREC 

(1) Consiliul autorităților de reglementare adoptă versiunea preliminară a 

programului anual de activitate până la data de 31 ianuarie a anului precedent 

perioadei acoperite de programul anual de activitate. După consultarea 

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei cu privire la prioritățile lor, 

precum și a altor părți interesate în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), 

Consiliul autorităților de reglementare adoptă varianta finală a programului 

anual de activitate până la 31 decembrie a anului respectiv. 

(2) Consiliul autorităților de reglementare transmite programul anual de activitate 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, de îndată ce acesta este adoptat. 

Articolul 22 

Raportul anual de activitate al OAREC 

(1) Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual privind activitățile 

OAREC. 
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(2) Consiliul autorităților de reglementare transmite raportul anual de activitate 

Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Comitetului Economic și Social 

European până la data de 15 iunie a fiecărui an. 

CAPITOLUL VII 

BUGETUL OFICIULUI OAREC ȘI PROGRAMARE 

Articolul 23 

Programarea anuală și multianuală 

(1) În fiecare an, directorul ▌ elaborează un proiect de document de programare care 

conține programarea anuală și multianuală („documentul unic de programare”), în 

conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 ▌, ținând 

seama de orientările stabilite de Comisie. 
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În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, Consiliul de administrație adoptă proiectul 

de document unic de programare și îl transmite Comisiei pentru ca aceasta să își 

prezinte avizul. Proiectul de document unic de programare se transmite, de 

asemenea, Parlamentului European și Consiliului. 

Consiliul de administrație adoptă ulterior documentul unic de programare, ținând 

seama de avizul Comisiei. Consiliul de administrație transmite documentul unic de 

programare , precum și orice versiune ulterioară actualizată a acestuia, Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei. 

Documentul unic de programare devine definitiv după adoptarea bugetului general al 

Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în mod corespunzător. 
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(2) Documentul de programare anuală include obiectivele detaliate și rezultatele 

preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. Acesta include, de asemenea, o 

descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele 

financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii 

bugetului și ale gestionării pe activități, astfel cum sunt menționate la articolul 31. 

Documentul de programare anuală este în concordanță cu versiunea preliminară și 

cu versiunea finală a programului anual de activitate al OAREC menționate la 

articolul 21 și cu documentul de programare multianuală al Oficiului OAREC 

menționat la alineatul (4) de la prezentul articol. Acesta indică în mod clar sarcinile 

care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar 

precedent. 

(3) Consiliul de administrație modifică, atunci când este necesar, ▌documentul de 

programare anuală după adoptarea versiunii finale a programului anual de 

activitate al OAREC menționat la articolul 21 și ori de câte ori se încredințează o 

nouă atribuție OAREC sau Oficiului OAREC. 
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Orice modificare substanțială a documentului de programare anuală se adoptă prin 

aceeași procedură ca cea utilizată pentru adoptarea documentului inițial de 

programare anuală. Consiliul de administrație poate delega directorului ▌ 

competența de a aduce modificări neesențiale documentului de programare anuală. 

(4) Documentul de programare multianuală stabilește programarea strategică globală, 

inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. De 

asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și 

personalul. 

Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează 

după caz, în special pentru a ține seama de rezultatul evaluării menționate la articolul 

48. 

(5) ▌Documentul unic de programare pentru Oficiul OAREC include punerea în 

aplicare a strategiei OAREC privind relațiile cu organele, oficiile, agențiile și 

grupurile consultative competente ale Uniunii ▌, precum și cu autoritățile 

competente din țări terțe și ▌cu organizații internaționale, astfel cum se menționează 

la articolul 35 alineatul (3), precum și acțiunile legate de strategia menționată și 

precizarea resurselor aferente. 
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Articolul 24 

Întocmirea bugetului 

(1) În fiecare an, directorul ▌elaborează un proiect provizoriu de estimare a veniturilor 

și cheltuielilor Oficiului OAREC pentru exercițiul financiar următor („proiectul de 

estimare”), care conține planul de personal, și îl transmite Consiliului de 

administrație. 

▌ 

 ▌Informațiile conținute în proiectul de estimare sunt în concordanță cu proiectul de 

document unic de programare menționat la articolul 23 alineatul (1). 

(2) Directorul transmite Comisiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, proiectul 

de estimare. 

(3) Comisia transmite proiectul de estimare autorității bugetare împreună cu proiectul de 

buget general al Uniunii. 
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(4) Pe baza proiectului de estimare, Comisia înscrie în proiectul de buget general al 

Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru planul de personal și valoarea 

contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general și prezintă acest 

proiect autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(5) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția acordată Oficiului 

OAREC. 

(6) Autoritatea bugetară adoptă planul de personal a Oficiului OAREC. 

(7) Consiliul de administrație adoptă bugetul Oficiului OAREC. Bugetul devine 

definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii. Dacă este necesar, se 

ajustează în mod corespunzător. 

(8) Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra 

bugetului Oficiului OAREC, se aplică Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 ▌. 
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Articolul 25 

Structura bugetului 

(1) Se întocmesc și se înscriu în bugetul Oficiului OAREC estimări ale tuturor 

veniturilor și cheltuielilor acestuia, pentru fiecare exercițiu financiar, care 

corespunde anului calendaristic. 

(2) Bugetul Oficiului OAREC este echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. 

(3) Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Oficiului OAREC cuprind: 

(a) o contribuție din partea Uniunii; 

(b) orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre sau a ANR-

urilor; 

(c) taxe pentru publicații și orice alt serviciu furnizat de Oficiul OAREC; 

(d) eventuale contribuții din partea țărilor terțe sau a autorităților de reglementare 

competente în domeniul comunicațiilor electronice din țările terțe care 

participă la activitatea Oficiului OAREC, astfel cum se prevede la articolul 35. 
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(4) Cheltuielile Oficiului OAREC includ cheltuielile cu remunerarea personalului, 

cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare. 

Articolul 26 

Execuția bugetului 

(1) Directorul ▌ asigură execuția bugetului Oficiului OAREC. 

(2) În fiecare an, directorul ▌ transmite Parlamentului European și Consiliului toate 

informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare. 

Articolul 27 

Raportul anual de activitate consolidat 

 Consiliul de administrație adoptă rapoarte anuale de activitate consolidate, în 

conformitate cu articolul 47 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, ținând 

seama de orientările stabilite de Comisie. 
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Articolul 28 

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune 

(1) Contabilul Oficiului OAREC transmite conturile provizorii pentru exercițiul 

financiar respectiv contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 

1 martie a exercițiului financiar următor. 

(2) Oficiul OAREC transmite raportul privind gestiunea bugetară și financiară 

Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până la data de 31 martie 

a exercițiului financiar următor. 

(3) La primirea observațiilor Curții de Conturi privind conturile provizorii ale Oficiului 

OAREC, contabilul Oficiului OAREC întocmește conturile finale ale Oficiului 

OAREC pe propria sa răspundere. Directorul ▌ prezintă conturile finale Consiliului 

de administrație în vederea obținerii unui aviz. 

(4) Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Oficiului 

OAREC. 
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(5) Până la data de 1 iulie următoare încheierii fiecărui exercițiu financiar, 

▌directorul ▌transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de 

Conturi conturile finale împreună cu avizul Consiliului de administrație. 

(6) Oficiul OAREC publică conturile finale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

până la data de 15 noiembrie a anului următor. 

(7) Directorul ▌transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 

data de 30 septembrie a următorului exercițiu financiar. Directorul ▌ transmite 

acest răspuns și Consiliului de administrație. 

(8) Directorul ▌prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia, toate 

informațiile necesare pentru a facilita aplicarea procedurii de descărcare de gestiune 

pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din 

Regulamentul ▌(UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al 

Consiliului20. 

(9) La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul 

European acordă directorului ▌, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, 

descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N. 

                                                 
20 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 

1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 

223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).. 
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Articolul 29 

Normele financiare 

Normele financiare aplicabile Oficiului OAREC se adoptă de către Consiliul de 

administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu trebuie să se abată de la Regulamentul 

delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de abatere este în mod 

specific necesară pentru funcționarea Oficiului OAREC și Comisia și-a dat acordul prealabil. 

CAPITOLUL VIII 

PERSONALUL OFICIULUI OAREC 

Articolul 30 

Dispoziție generală 

Personalului Oficiului OAREC i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil 

celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în 

aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți. 
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Articolul 31 

Numărul de angajați ai Oficiului OAREC 

(1) În conformitate cu principiul gestionării resurselor umane pe baza activităților sale, 

Oficiul OAREC dispune de personalul necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile. 

(2) Numărul de angajați și resursele financiare corespunzătoare se propun în 

conformitate cu articolul 23 alineatele (2) și (4) și articolul 24 alineatul (1), ținând seama 

de articolul 5 litera (a) și de toate celelalte sarcini alocate Oficiului OAREC prin prezentul 

regulament sau prin alte acte juridice ale Uniunii, precum și de nevoia de a respecta 

regulamentele aplicabile tuturor agențiilor descentralizate ale Uniunii. 

Articolul 32 

Numirea directorului 

(1) Directorul ▌ este angajat ca agent temporar al Oficiului OAREC în conformitate cu 

articolul 2 litera (a) ▌ din Regimul aplicabil celorlalți agenți. 
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(2) Directorul ▌este numit de Consiliul de administrație ▌în urma unei proceduri de 

selecție deschise și transparente, pe baza meritelor, a competențelor manageriale, 

administrative și bugetare și a competențelor și experienței relevante în domeniul 

rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

Lista candidaților nu este propusă doar de către președinte sau de un 

vicepreședinte. Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație prevede 

în detaliu mecanismele care guvernează o procedură de întocmire a unei liste 

restrânse de candidați eligibili și o procedură de votare. 

(3) Pentru încheierea contractului cu directorul ▌, Oficiul OAREC este reprezentat de 

președintele Consiliului de administrație. 

(4) Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de 

administrație este invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia. 
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(5) Durata mandatului directorului ▌este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, 

președintele Consiliului de administrație realizează o evaluare care ia în 

considerare evaluarea activității directorului ▌și a atribuțiilor și provocărilor 

Oficiului OAREC. Această evaluare se transmite Parlamentului European și 

Consiliului. 

▌ 

(6) Consiliul de administrație, ținând seama de evaluarea menționată la alineatul (5), 

poate prelungi o singură dată mandatul ▌directorului, pentru o perioadă de cel mult 

cinci ani. 

(7) Consiliul de administrație informează Parlamentul European dacă intenționează să 

prelungească mandatul directorului ▌. Cu o lună înainte de o astfel de prelungire ▌, 

directorul ▌poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a 

Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia. 

(8) Un director al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă 

procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei cumulate a 

mandatului său. 
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(9) În cazul în care mandatul nu-i este prelungit, directorul rămâne în funcție după 

expirarea mandatului său inițial, pe baza deciziei Consiliului de administrație, 

până la numirea unui succesor. 

(10) Directorul ▌ poate fi demis din funcție numai printr-o decizie a Consiliului de 

administrație, la propunerea unuia dintre membrii săi. 

(11) Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului 

sau demiterea din funcție a directorului ▌cu o majoritate de două treimi dintre 

membrii săi ▌. 

Articolul 33 

Experții naționali detașați și alte categorii de personal 

(1) Oficiul OAREC poate folosi experți naționali detașați sau alte categorii de personal 

care nu sunt angajații săi. Acestor categorii de personal nu li se aplică Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

(2) Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea 

experților naționali la Oficiul OAREC. 
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CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII GENERALE 

▌ 

Articolul 34 

Privilegii și imunități 

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Oficiului OAREC și 

personalului său. 

Articolul 35 

Cooperarea cu organisme ale Uniunii, cu țări terțe și cu organizații internaționale 

(1) În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul 

regulament și îndeplinirea sarcinilor care le revin, fără a aduce atingere 

competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, OAREC și 

Oficiul OAREC pot coopera cu organe, oficii, agenții și grupuri consultative 

competente ale Uniunii, precum și cu autoritățile competente din țări terțe și ▌cu 

organizații internaționale. 



  

 103 

În acest scop, OAREC și Oficiul OAREC pot stabili, sub rezerva aprobării 

prealabile de către Comisie, acorduri de lucru. Aceste acorduri nu creează obligații 

juridice. 

(2) Consiliul autorităților de reglementare, grupurile de lucru și Consiliul de 

administrație sunt deschise participării autorităților de reglementare cu 

responsabilitate principală în domeniul comunicațiilor electronice din țări terțe, 

atunci când respectivele țări terțe au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens. 

În temeiul dispozițiilor relevante ale acestor acorduri, se elaborează acorduri de 

lucru care să precizeze, în special, caracterul, amploarea și modalitatea participării, 

fără drept de vot, a acestor autorități de reglementare ale țărilor terțe în cauză la 

activitatea OAREC și a Oficiului OAREC, inclusiv dispoziții referitoare la 

participarea la inițiativele desfășurate de OAREC, la contribuțiile financiare și la 

personalul Oficiului OAREC. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, 

astfel de acorduri respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor. 
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(3) Ca parte a programului anual de activitate menționat la articolul 21, Consiliul 

autorităților de reglementare adoptă ▌strategia OAREC privind relațiile cu 

organele, oficiile, agențiile și grupurile consultative competente ale Uniunii, cu 

autoritățile competente din țări terțe și ▌ cu organizații internaționale în privința 

chestiunilor care intră în domeniul de competență al OAREC. Comisia, OAREC și 

Oficiul OAREC încheie un acord de lucru adecvat care să garanteze faptul că 

OAREC și Oficiul OAREC își desfășoară activitatea în limitele mandatelor lor și 

ale cadrului instituțional existent. 

Articolul 36 

Accesul la documente și protecția datelor 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului21 se 

aplică documentelor deținute de OAREC și de Oficiul OAREC. 

(2) Până la … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], 

Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație adoptă normele 

detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. 

                                                 
21 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 

mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 
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(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAREC și Oficiul OAREC este 

reglementată de Regulamentul (UE) 2018/…+. 

(4) Până la … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], 

Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație stabilesc 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/…+ de către OAREC și Oficiul 

OAREC, inclusiv măsuri referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor 

în cadrul Oficiului OAREC. Măsurile respective se stabilesc după consultarea 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

Articolul 37 

Transparența și comunicarea 

(1) OAREC și Oficiul OAREC își desfășoară activitățile cu un înalt nivel de 

transparență. OAREC și Oficiul OAREC se asigură că publicul și orice parte 

interesată primesc informații adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în 

special cu privire la atribuțiile lor și la rezultatele activității lor. 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul regulamentului din documentul 2017/0002(COD) - PE-CONS 

31/18. 
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(2) OAREC, sprijinit de Oficiul OAREC, poate desfășura activități de comunicare din 

proprie inițiativă, în limitele domeniului său de competență, în conformitate cu 

planurile de comunicare și de diseminare relevante adoptate de Consiliul 

autorităților de reglementare. Alocarea resurselor pentru un astfel de sprijin pentru 

activități de comunicare în cadrul bugetului Oficiului OAREC nu se face în 

detrimentul îndeplinirii cu eficacitate a atribuțiilor OAREC astfel cum se 

menționează la articolul 4 și nici a atribuțiilor Oficiului OAREC astfel cum se 

menționează la articolul 5.  

 Activitățile de comunicare ale Oficiului OAREC se efectuează în conformitate cu 

planurile de comunicare și diseminare relevante adoptate de Consiliul de 

administrație. 

Articolul 38 

Confidențialitate 

(1) Fără a aduce atingere articolului 36 alineatul (1) și articolului 40 alineatul (2), 

OAREC și Oficiul OAREC nu divulgă terților informațiile pe care le prelucrează sau 

pe care le primesc și pentru care s-a cerut, printr-o solicitare motivată, un tratament 

confidențial, integral sau parțial. 
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(2) Membrii Consiliului de administrație, ai Consiliului autorităților de reglementare și 

ai grupurilor de lucru, și alți participanți la reuniunile acestora, directorul, experții 

naționali detașați ▌ și alte categorii de personal care nu sunt angajate de Oficiul 

OAREC respectă cerințele de confidențialitate conform articolului 339 din TFUE, 

chiar și după încetarea atribuțiilor lor. 

(3) Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație stabilesc 

modalitățile practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidențialitate 

menționate la alineatele (1) și (2). 

Articolul 39 

Norme de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile 

neclasificate 

OAREC și Oficiul OAREC își adoptă propriile norme de securitate care sunt echivalente cu 

normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii 

Europene ▌ și a informațiilor sensibile neclasificate, printre altele, dispoziții privind 

schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații conform dispozițiilor Deciziilor 

(UE, Euratom) 2015/44322 și (UE, Euratom) 2015/44423 ale Comisiei. Alternativ, OAREC 

sau Oficiul OAREC poate adopta o decizie de aplicare, mutatis mutandis, a normelor 

Comisiei. 

                                                 
22 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în 

cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41). 
23 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de 

securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53). 
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Articolul 40 

Schimbul de informații 

(1) La solicitarea motivată a OAREC sau a Oficiului OAREC, Comisia, ANR-urile 

reprezentate în cadrul Consiliului autorităților de reglementare și alte autorități 

competente furnizează OAREC sau Oficiului OAREC toate informațiile necesare, 

în timp util și cu exactitate, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, cu condiția ca acestea 

să aibă în mod legal acces la informațiile relevante și ca solicitarea de informații să 

fie necesară în legătură cu natura respectivei atribuții. 

OAREC sau Oficiul OAREC poate solicita, de asemenea, să îi fie transmise astfel 

de informații la intervale regulate și în formate specificate. Astfel de solicitări se 

formulează, în cazul în care este posibil, utilizându-se formate comune de raportare. 
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(2) La solicitarea motivată a Comisiei sau a ANR, OAREC sau Oficiul OAREC 

furnizează, în timp util și cu exactitate, toate informațiile necesare care să îi permită 

Comisiei, ▌ANR sau altei autorități competente îndeplinirea atribuțiilor lor, pe 

baza principiului cooperării loiale. În cazul în care OAREC sau Oficiul OAREC 

consideră informațiile confidențiale, Comisia, ANR sau cealaltă autoritate 

competentă asigură această confidențialitate în conformitate cu dreptul Uniunii și 

cu dreptul intern, inclusiv cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Secretul 

profesional nu împiedică realizarea în timp util a schimbului de informații. 

(3) Înainte de a solicita informații în conformitate cu prezentul articol și pentru a evita 

duplicarea obligațiilor de raportare, OAREC sau Oficiul OAREC ține seama de 

orice informație relevantă existentă aflată la dispoziția publicului. 



  

 110 

(4) În cazul în care informațiile ▌ nu sunt puse la dispoziție în timp util de ANR-uri ▌, 

OAREC sau Oficiul OAREC poate adresa o solicitare motivată fie altor ANR-uri și 

altor autorități competente ale statului membru în cauză, fie direct întreprinderilor 

relevante care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice, precum și 

infrastructura asociată. 

OAREC sau Oficiul OAREC notifică ANR-urile care nu au furnizat informațiile 

cu privire la solicitări, în conformitate cu primul paragraf. 

La solicitarea OAREC sau a Oficiului OAREC, ANR-urile acordă asistență 

OAREC în procesul de colectare a acestor informații. 

(5) Statele membre garantează ANR-urilor și altor autorități competente competența 

de a solicita altor autorități naționale responsabile sau întreprinderilor care 

furnizează rețele și servicii de comunicații electronice, infrastructuri asociate sau 

servicii asociate, să transmită toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini 

sarcinile menționate la prezentul articol. Alte autorități naționale responsabile sau 

întreprinderi astfel cum sunt menționate la primul paragraf furnizează astfel de 

informații în mod prompt la cerere și în conformitate cu calendarele și nivelul de 

detaliu cerut. 
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Statele membre se asigură că ANR-urile și alte autorități competente sunt 

împuternicite să asigure respectarea acestor cereri de informații prin impunerea 

unor sancțiuni corespunzătoare, concrete, proporționale și disuasive. 

Articolul 41 

Sistemul de informare și comunicare 

(1) Oficiul OAREC creează și gestionează un sistem de informare și comunicare 

având cel puțin următoarele funcții: 

(a) o platformă comună pentru schimbul de informații, care oferă OAREC, 

Comisiei și ANR-urilor informațiile necesare pentru punerea în aplicare 

uniformă a cadrului de reglementare al Uniunii pentru comunicațiile 

electronice; 

(b) o interfață specifică pentru solicitările de informații și notificarea 

solicitărilor menționate la articolul 40, care să fie accesată de către OAREC, 

Oficiul OAREC, Comisie și ANR-uri; 

(c) o platformă pentru o identificare timpurie a necesităților de coordonare 

dintre ANR-uri. 
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(2) Consiliul de administrație adoptă specificațiile tehnice și funcționale pentru 

crearea sistemului de informare și comunicare menționat la alineatul (1). 

Sistemului respectiv i se aplică dispozițiile referitoare la drepturile de proprietate 

intelectuală și nivelul de confidențialitate necesar. 

(3) Sistemul de informare și comunicare devine funcțional până la … [18 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentului regulament]. 

Articolul 42 

Declarația de interese 

(1) Membrii Consiliului autorităților de reglementare și cei ai Consiliului de 

administrație, directorul ▌ , experții naționali detașați și alte categorii de personal 

care nu sunt angajate de Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în parte, o declarație 

scrisă în care precizează angajamentele lor și absența sau prezența oricăror interese 

directe sau indirecte care ar putea aduce atingere independenței lor. 
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Aceste declarații sunt întocmite la preluarea responsabilităților, sunt corecte și 

complete și sunt actualizate ori de câte ori există riscul prezenței oricăror interese 

directe sau indirecte care ar putea fi considerate că aduc atingere independenței 

persoanelor care întocmesc declarațiile.  

Declarațiile membrilor Consiliului autorităților de reglementare, ale membrilor 

Consiliului de administrație și ale directorului ▌ sunt făcute publice. 
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(2) Membrii Consiliului autorităților de reglementare, ai Consiliului de administrație și 

ai grupurilor de lucru și alți participanți la reuniunile acestora, directorul, experții 

naționali detașați ▌ și alte categorii de personal care nu sunt angajate de Oficiul 

OAREC declară, fiecare în parte, corect și complet, cel târziu la începutul fiecărei 

ședințe, toate interesele care ar putea aduce atingere independenței lor în ceea ce 

privește punctele înscrise pe ordinea de zi și se abțin de la participarea la dezbaterile 

referitoare la punctele respective și de la votul în legătură cu acestea. 

(3) Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație adoptă norme 

de prevenire și gestionare a conflictelor de interese și, în special, modalitățile 

practice pentru aplicarea alineatelor (1) și (2). 
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Articolul 43 

Combaterea fraudei 

(1) Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului24, până la … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament], Oficiul OAREC aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 

între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților 

Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF)25 și adoptă dispoziții corespunzătoare, care se aplică întregului 

personal al Oficiului OAREC, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul 

respectiv. 

(2) Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a 

inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și 

subcontractanții care au primit fonduri ale Uniunii de la Oficiul OAREC. 

                                                 
24 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 

al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 
25 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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(3) OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în 

conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al 

Consiliului26, cu scopul de a identifica cazurile de fraudă, corupție sau orice altă 

activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un 

acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau în legătură cu un contract 

de finanțare de către Oficiul OAREC. 

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare 

cu ▌țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și 

deciziile ▌privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres 

Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în 

conformitate cu competențele care le revin. 

                                                 
26 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 

privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a 

altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 



  

 117 

Articolul 44 

Răspunderea 

(1) Răspunderea contractuală a Oficiului OAREC este reglementată de legislația 

aplicabilă contractului în cauză. 

(2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”) este competentă să se 

pronunțe în temeiul oricărei clauze de arbitraj cuprinse în contractele încheiate de 

către Oficiul OAREC. 

(3) În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale 

comune legislațiilor statelor membre, Oficiul OAREC repară orice prejudiciu 

provocat de departamentele sau membrii personalului său în executarea atribuțiilor 

lor. 

(4) Curtea de Justiție este competentă în litigiile privind acordarea de despăgubiri pentru 

prejudiciile menționate la alineatul (3). 

(5) Răspunderea personală a membrilor personalului față de Oficiul OAREC este 

reglementată de dispozițiile aplicabile acestora prevăzute în Statutul funcționarilor 

sau în Regimul aplicabil celorlalți agenți. 
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Articolul 45 

Investigații administrative 

Activitățile OAREC și ale Oficiului OAREC fac obiectul investigațiilor efectuate de 

Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE. 

Articolul 46 

Regimul lingvistic 

(1) Regulamentul nr. 1/5827 se aplică Oficiului OAREC. 

(2) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Oficiului OAREC sunt 

asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. 

▌ 

                                                 
27 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității 

Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385). 
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CAPITOLUL X 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 47 

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare 

(1) Dispozițiile ▌referitoare la găzduirea Oficiului OAREC în statul membru gazdă și 

infrastructurile care trebuie puse la dispoziție de către statul respectiv, precum și 

normele specifice aplicabile în statul membru gazdă cu privire la director ▌, la 

membrii Consiliului de administrație, la personalul Oficiului OAREC și la membrii 

familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul încheiat între Oficiul 

OAREC și statul membru gazdă ▌, după ce s-a obținut aprobarea Consiliului de 

administrație și cel târziu până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament.] 

(2) Statul membru gazdă oferă condițiile necesare pentru a asigura o funcționare 

corespunzătoare și eficientă a Oficiului OAREC, inclusiv școlarizare în mai multe 

limbi și de orientare europeană și conexiuni de transport corespunzătoare. 
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Articolul 48 

Evaluare 

(1) Până la … [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, 

ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia realizează, în conformitate cu orientările sale, o 

evaluare a activității OAREC și a Oficiului OAREC în raport cu obiectivele, 

mandatul, atribuțiile și locația. Evaluarea analizează, în special, eventuala necesitate 

de a modifica structura sau mandatul OAREC și ale Oficiului OAREC, precum și 

implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. 

(2) În cazul în care consideră că funcționarea în continuare a OAREC sau a Oficiului 

OAREC nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care le 

revin, Comisia poate propune modificarea sau abrogarea prezentului regulament în 

mod corespunzător. 

(3) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație 

un raport privind rezultatele evaluării și le publică. 
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Articolul 49 

Dispoziții tranzitorii 

(1) Oficiul OAREC succedă Oficiului care a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 ▌ în ceea ce privește toate aspectele legate de proprietate, acorduri, 

obligații juridice, contracte de muncă, angajamente financiare și răspunderi. 

În special, prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 

personalului Oficiului. Contractele membrilor personalului pot fi reînnoite în temeiul 

prezentului regulament în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Regimul 

aplicabil celorlalți agenți și în conformitate cu constrângerile bugetare ale Oficiului 

OAREC. 

(2) Începând de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament], directorul 

administrativ numit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 ▌ acționează în 

calitate de director, ▌ având funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Celelalte 

condiții ale contractului directorului administrativ rămân neschimbate. 

▌ 
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(3) Consiliul de administrație poate decide să reînnoiască mandatul directorului 

menționat la alineatul (2) din prezentul articol. Articolul 32 alineatele (5) și (6) se 

aplică mutatis mutandis. Mandatul cumulat al directorului nu depășește zece ani. 

(4) Consiliul autorităților de reglementare și Consiliul de administrație menționate la 

articolele 7 și 15 din prezentul regulament sunt formate din membrii Consiliului 

autorităților de reglementare și din cei ai Comitetului de gestionare menționate la 

articolele 4 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009, până la numirea unor noi 

reprezentanți. 

(5) Președintele și vicepreședinții Consiliului autorităților de reglementare și cei ai 

Consiliului de administrație, care au fost numiți în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1211/2009, rămân în funcție ca Președinte și vicepreședinți ai Consiliului 

autorităților de reglementare, astfel cum sunt menționați la articolul 10 din 

prezentul regulament, respectiv ca președinte și vicepreședinți ai Consiliului de 

administrație, astfel cum sunt menționați la articolul 17 din prezentul regulament, 

pe durata rămasă a mandatului lor de un an. Numirile președintelui și 

vicepreședinților Consiliului autorităților de reglementare și, respectiv, ai 

Consiliului de administrație în baza Regulamentului (CE) nr. 1211/2009, care au 

avut loc înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] dar care 

se prelungesc dincolo de această dată, sunt respectate. 
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(6) Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetul aprobat în temeiul 

articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 se desfășoară în conformitate cu 

normele stabilite de regulamentul respectiv. 

Articolul 50 

Modificarea Regulamentului (UE) 2015/2120 

Regulamentul (UE) 2015/2120 se modifică după cum urmează: 

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și 

tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de 

modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012” 
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2. La articolul 1, se adaugă următorul alineat: 

„(3) Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme comune care să 

asigure că prețurile percepute consumatorilor nu sunt excesive pentru 

comunicațiile interpersonale bazate pe numere efectuate din statul membru 

al furnizorului național al consumatorului către orice număr fix sau mobil 

din alt stat membru.” 

3. La articolul 2 al doilea paragraf, se adaugă următoarele puncte: 

„3. «comunicații în interiorul UE reglementate» înseamnă orice serviciu de 

comunicații interpersonale bazate pe numere inițiat în statul membru al 

furnizorului național al consumatorului și având ca punct terminus orice 

număr fix sau mobil din planul național de numerotație din alt stat membru, 

și care este taxat în întregime sau parțial pe baza consumului real; 

4. «serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere» înseamnă serviciu 

de comunicații interpersonale bazat pe numere astfel cum este definit la 

articolul 2 punctul 6 din Directiva (UE) 2018/ ...*+ a Parlamentului 

European și a Consiliului. 

__________________ 

* Directiva (UE) 2018/ ... a Parlamentului European și a Consiliului din … de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L …)” 

                                                 
+ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 52/18 [2016/0288(COD)] 

și a se completa nota de subsol cu numărul, data și referințele de publicare ale respectivei 

directive. 
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4. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 5a 

Tarife cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate 

(1) Începând cu 15 mai 2019, orice preț cu amănuntul (fără TVA) facturat 

consumatorilor pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate nu 

depășește 0,19 EUR pe minut pentru apeluri și 0,06 EUR pentru un SMS. 

(2) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la alineatul (1), furnizorii de 

comunicații în interiorul UE reglementate pot oferi în plus, iar consumatorii 

pot alege în mod expres un tarif pentru comunicațiile internaționale care 

includ comunicații în interiorul UE reglementate, diferit de cel stabilit în 

conformitate cu alineatul (1), în temeiul căruia consumatorii beneficiază de 

un tarif diferit pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate decât cel 

de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi existat o astfel de alegere. Anterior 

alegerii tarifului diferit de către consumatori, furnizorul de comunicații în 

interiorul UE reglementate îi informează în legătură cu natura avantajelor 

pe care le-ar pierde astfel. 
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(3) În cazul în care tariful pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate, 

menționat la alineatul (2), depășește plafonul stabilit la alineatul (1), 

consumatorii care nu au confirmat sau nu și-au exprimat, în termen de două 

luni de la 15 mai 2019, opțiunea pentru orice tarif menționat alineatul (2), 

beneficiază automat de tarifele prevăzute la alineatul (1). 

(4) Consumatorii pot trece gratuit la, sau de la, un tarif stabilit la alineatul (1) 

în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii de către furnizor, iar 

furnizorii garantează că o astfel de trecere nu implică condiții sau restricții 

legate de elemente ale abonamentelor în afara comunicațiilor în interiorul 

UE reglementate. 
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(5) În cazul în care prețurile maxime menționate la alineatul (1) sunt exprimate 

în alte monede decât moneda euro, plafoanele inițiale sunt stabilite în acele 

monede prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referință publicate la 

15 ianuarie, 15 februarie și 15 martie de Banca Centrală Europeană în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Plafoanele exprimate în alte monede 

decât moneda euro se revizuiesc anual din 2020. Plafoanele revizuite anual 

în acele monede se aplică de la 15 mai, utilizându-se media cursurilor de 

schimb de referință publicate la 15 ianuarie, 15 februarie și 15 martie ale 

aceluiași an. 



  

 128 

(6) ANR monitorizează evoluțiile pieței și ale prețurilor pentru comunicațiile în 

interiorul UE reglementate și prezintă rapoarte Comisiei.  

 În cazul în care un furnizorul de comunicații în interiorul UE reglementate 

constată că, datorită unor circumstanțe specifice și excepționale care îl 

deosebesc de majoritatea celorlalți furnizori din Uniune, aplicarea 

plafonului menționat la alineatul (1) ar avea un impact semnificativ asupra 

capacității sale de a-și menține prețurile existente pentru comunicațiile 

naționale, la solicitarea acestuia, o autoritate națională îi poate acorda, 

numai în măsura necesară și pentru o perioadă de un an, reînnoibilă, o 

derogare de la alineatul (1). Evaluarea durabilității modelului național de 

tarifare se bazează pe factori obiectivi relevanți specifici pentru furnizorul de 

servicii de comunicații în interiorul UE reglementate, precum și pe nivelul 

prețurilor și veniturilor naționale. 
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În cazul în care furnizorul solicitant a furnizat dovezile necesare, autoritatea 

națională de reglementare stabilește nivelul maxim al prețului care depășește unul 

sau ambele plafoane stabilite la alineatul (1) și care ar fi indispensabil pentru a 

asigura durabilitatea modelului național de tarifare al furnizorului. OAREC 

publică orientări privind parametrii care trebuie să fie luați în considerare de 

către autoritățile naționale de reglementare în cadrul evaluărilor lor.” 

 

5. La articolul 6, se adaugă următorul paragraf: 

„Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării 

articolului 5a și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie concrete, proporționale și disuasive. Statele 

membre notifică Comisiei, până la 15 mai 2019, dispozițiile și măsurile prevăzute 

pentru asigurarea punerii în aplicare a articolului 5a și notifică acesteia, fără 

întârziere, orice modificare ulterioară referitoare la acestea.” 

6. La articolul 10, se adaugă următorul alineat: 

„(5) Articolul 5a expiră la 14 mai 2024.”. 

Articolul 51 

Abrogare 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 se abrogă. 

Trimiterile la regulamentul abrogat ▌se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și 

se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă. 
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Articolul 52 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la …, … 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 



  

 131 

ANEXĂ 

Tabel de corespondență 

Regulamentul (CE) nr. 

1211/2009 

Prezentul regulament 

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 

Articolul 1 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (1) 

Articolul 1 alineatul (3) Articolul 3 alineatele (2) și (3) 

Articolul 1 alineatul (4) Articolul 3 alineatul (4) și articolul 4 alineatul (1) literele 

(a) și (b) 

Articolul 2  Articolul 4  

Articolul 3 Articolul 4 

Articolul 4 alineatul (1)  Articolul 6 

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 7 alineatele (1), (2) și (4), articolul 8 alineatele 

(1) și (2) 

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 11 alineatele (4) și (5), articolul 36 

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) 

Articolul 4 alineatul (5) Articolul 10 alineatul (4) 

Articolul 4 alineatul (6)  Articolul 11 

Articolul 4 alineatul (7) Articolul 13 

Articolul 4 alineatul (8) Articolul 7 alineatul (4) 

Articolul 4 alineatul (9) Articolul 12 alineatele (1) și (2) 
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Articolul 4 alineatul (10) Articolul 12 alineatul (3)  

Articolul 4 alineatul (11) Articolul 5  

Articolul 5 Articolul 4 

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (1) 

Articolul 6 alineatul (2) Articolul 5 

Articolul 6 alineatul (3)  Articolul 14 alineatul (1) 

Articolul 6 alineatul (4) Articolul 2 alineatul (2) 

Articolul 6 alineatul (5) Articolul 20, articolul 31 

Articolul 7 alineatul (1)  Articolul 15 alineatul (1) 

Articolul 7 alineatul (2) Articolul 32 

Articolul 7 alineatul (3)  Articolul 20 alineatul (6) 

Articolul 7 alineatul (4) Articolul 16 alineatul (1) litera (k) 

Articolul 7 alineatul (5)  Articolul 13 

Articolul 8 Articolul 32 

Articolul 9  Articolul 20 

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 30, articolul 34 

Articolul 10 alineatul (2) Articolul 16 alineatul (1) litera (j) 

Articolul 10 alineatul (3) Articolul 16 alineatul (2) 

Articolul 10 alineatul (4) Articolul 33 

Articolul 11 Articolul 25 
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Articolul 12 Articolul 24 

Articolul 13 Articolul 26 

Articolul 14  - 

Articolul 15 Articolul 29 

Articolul 16 Articolul 43 

Articolul 17 Articolul 4 alineatul (5) 

Articolul 18 Articolul 37 

Articolul 19 Articolul 39, articolul 40 

Articolul 20 Articolul 38 

Articolul 21 Articolul 42  

Articolul 22 Articolul 36 

Articolul 23 Articolul 34 

Articolul 24 Articolul 44 

Articolul 25  Articolul 48 

Articolul 26 Articolul 52 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0462 

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară – reformare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0548), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0324/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 20181, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 

structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative2, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 24 iulie 2017 adresată 

Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

piața internă și protecția consumatorilor (A8-0340/2018), 

                                                 
1  JO C 197, 8.6.2018, p. 66. 
2  JO C 77, 28.3.2002, p. 1. 
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A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare 

de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea 

ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 

modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 

modificări de fond ale acestora, 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține 

seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 

al Parlamentului European și al Consiliului 

urmează să i se aducă o serie de 

modificări24. Din motive de claritate, ar 

trebui să se procedeze la reformarea 

regulamentului menționat. 

(1) Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 

al Parlamentului European și al Consiliului 

urmează să i se aducă o serie de 

modificări24, cu scopul de a oferi o 

protecție îmbunătățită călătorilor și de a 

încuraja creșterea numărului călătoriilor 

pe calea ferată, ținând seama în mod 

corespunzător, în special, de articolele 11, 

12 și 14 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. Având în vedere aceste 

modificări și din motive de claritate, ar 

trebui să se procedeze, așadar, la 

reformarea Regulamentului nr. 1371/2007. 

_________________ _________________ 

24 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind drepturile și 

obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 

24 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind drepturile și 

obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În pofida progreselor considerabile 

realizate în ceea ce privește protejarea 

consumatorilor în Uniune, sunt necesare în 

continuare îmbunătățiri pentru protejarea 

drepturilor călătorilor din transportul 

feroviar. 

(3) În pofida progreselor considerabile 

realizate în ceea ce privește protejarea 

consumatorilor în Uniune, sunt necesare în 

continuare îmbunătățiri pentru protejarea 

drepturilor călătorilor din transportul 

feroviar și pentru a asigura faptul că 

aceștia sunt despăgubiți în caz de 

întârziere, anulare, sau crearea de daune 

materiale. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 
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Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Acordarea acelorași drepturi 

călătorilor din transportul feroviar care 

efectuează călătorii internaționale și 

călătorii interne ar trebui să sporească 

nivelul de protecție a consumatorilor în 

Uniune, să asigure condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderile feroviare 

și să garanteze un nivel uniform al 

drepturilor călătorilor. 

(5) Acordarea acelorași drepturi 

călătorilor din transportul feroviar care 

efectuează călătorii internaționale și 

călătorii interne ar trebui să sporească 

nivelul de protecție a drepturilor 

călătorilor în Uniune, în special în ceea ce 

privește accesul lor la informații și 

despăgubirile în caz de întârziere sau 

anulare. Călătorii ar trebui să primească 

informații cât mai exacte cu privire la 

drepturile lor. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Prezentul regulament nu ar trebui 

să aducă atingere capacității statelor 

membre sau a autorităților competente de 

a stabili tarife sociale pentru serviciile 

reglementate printr-o obligație de serviciu 

public și pentru servicii comerciale. 

  

Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Serviciile urbane, suburbane și 

regionale de transport feroviar de călători 

sunt diferite prin natura lor de serviciile de 

lung parcurs. Prin urmare, statele membre 

ar trebui să dispună de posibilitatea de a 

acorda derogări de la anumite dispoziții 

privind drepturile călătorilor pentru 

serviciile urbane, suburbane și regionale de 

transport feroviar de călători care nu sunt 

servicii transfrontaliere în cadrul Uniunii. 

(6) Serviciile urbane de transport 

feroviar de călători sunt diferite prin natura 

lor de serviciile de lung parcurs. Prin 

urmare, statele membre ar trebui să dispună 

de posibilitatea de a acorda derogări de la 

anumite dispoziții privind drepturile 

călătorilor pentru serviciile urbane de 

transport feroviar de călători. 

 



 

 139 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Cu toate acestea, derogările nu ar 

trebui să se aplice acelor dispoziții ale 

prezentului regulament care facilitează 

utilizarea serviciilor feroviare de 

persoanele cu handicap sau de persoanele 

cu mobilitate redusă. Mai mult, derogările 

nu ar trebui să se aplice drepturilor celor 

care doresc să achiziționeze legitimații de 

transport pe calea ferată de a le 

achiziționa fără dificultăți inutile, nici 

prevederilor referitoare la răspunderea 

întreprinderilor feroviare față de călători 

și de bagajele acestora, nici cerinței ca 

întreprinderile feroviare să fie asigurate 

în mod corespunzător, și nici cerinței ca 

aceste întreprinderi să ia toate măsurile 

adecvate pentru a garanta securitatea 

personală a călătorilor în gări și în 

trenuri și pentru a gestiona riscurile. 

eliminat 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Drepturile utilizatorilor de servicii 

feroviare includ primirea de informații 

privind serviciul de transport, atât înaintea 

cât și în timpul călătoriei. Ori de câte ori 

este posibil, întreprinderile feroviare și 

vânzătorii de legitimații de transport ar 

trebui să furnizeze aceste informații în 

prealabil și cât mai curând posibil. 

Informațiile respective ar trebui puse la 

dispoziția persoanelor cu handicap sau a 

persoanelor cu mobilitate redusă în formate 

accesibile. 

(9) Drepturile utilizatorilor de servicii 

feroviare includ primirea de informații 

privind serviciile respective și chestiunile 

conexe, atât înaintea, cât și în timpul 

călătoriei și după efectuarea acesteia. 

Întreprinderile feroviare și vânzătorii de 

legitimații de transport ar trebui să 

furnizeze aceste informații cât mai curând 

posibil, în prealabil sau cel puțin la 

începutul călătoriei. Informațiile 

respective ar trebui puse la dispoziția 

persoanelor cu handicap sau a persoanelor 

cu mobilitate redusă în formate accesibile 

și ar trebui să aibă caracter public. 
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Întreprinderile feroviare ar trebui să 

furnizeze aceste informații vânzătorilor de 

legitimații de transport și altor 

întreprinderi feroviare care își vând 

serviciile. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Accesul la toate datele 

operaționale și tarifele în timp real în 

condiții nediscriminatorii și viabile face 

transportul feroviar mai accesibil pentru 

clienții noi și le oferă acestora o gamă 

mai largă de posibilități și tarife de 

călătorie din care să poată alege. 

Întreprinderile feroviare ar trebui să le 

furnizeze vânzătorilor de legitimații de 

transport datele lor operaționale și 

tarifare pentru a facilita transportul 

feroviar. Ar trebui depuse eforturi pentru 

a le permite pasagerilor să rezerve bilete 

directe și călătorii optime simple cu 

trenul. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Un transport de călători 

multimodal intensificat va contribui la 

realizarea obiectivelor în materie de 

climă. De aceea, întreprinderile feroviare 

ar trebui să afișeze și combinații cu alte 

modalități de transport, astfel încât 

călătorii cu trenul să cunoască acest 

lucru înainte de a-și rezerva călătoria.  
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9c) Un sistem bine dezvoltat de 

transport de călători multimodal va 

contribui la realizarea obiectivelor în 

materie de climă. De aceea, 

întreprinderile feroviare ar trebui să 

afișeze și combinații cu alte modalități de 

transport, astfel încât călătorii cu trenul 

să cunoască acest lucru înainte de a-și 

rezerva călătoria. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În contextul vânzării de legitimații 

de transport pentru călători, statele membre 

ar trebui să ia toate măsurile necesare 

pentru a interzice discriminarea pe bază de 

naționalitate sau de domiciliu, fără legătură 

cu prezența, permanentă sau temporară, a 

călătorului respectiv în alt stat membru. 

Aceste măsuri ar trebui să includă toate 

formele de discriminare care, prin aplicarea 

altor criterii, precum domiciliul sau 

localizarea fizică sau digitală, ar putea avea 

același efect. Având în vedere dezvoltarea 

de platforme online care vând legitimații 

de transport pentru călători, statele membre 

ar trebui să acorde o atenție deosebită 

asigurării faptului că, în decursul 

procesului de accesare a interfețelor online 

sau de achiziționare a legitimațiilor de 

transport, nu se produce nicio discriminare. 

Cu toate acestea, schemele de transport 

care implică tarife sociale nu ar trebui să 

fie automat excluse, cu condiția să fie 

proporționale și independente de 

naționalitatea persoanelor în cauză. 

(12) În contextul vânzării de legitimații 

de transport pentru călători, statele membre 

ar trebui să ia toate măsurile necesare 

pentru a interzice discriminarea pe bază de 

naționalitate sau de domiciliu, fără legătură 

cu prezența, permanentă sau temporară, a 

călătorului respectiv în alt stat membru. 

Aceste măsuri ar trebui să includă toate 

formele de discriminare care, prin aplicarea 

altor criterii, precum domiciliul sau 

localizarea fizică sau digitală, ar putea avea 

același efect. Având în vedere dezvoltarea 

de platforme online care vând legitimații 

de transport pentru călători, statele membre 

ar trebui să acorde o atenție deosebită 

asigurării faptului că, în decursul 

procesului de accesare a interfețelor online 

sau de achiziționare a legitimațiilor de 

transport, nu se produce nicio discriminare. 

Cu toate acestea, schemele de transport 

care implică tarife sociale nu ar trebui să 

fie excluse, cu condiția să fie independente 

de naționalitatea persoanelor în cauză. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Creșterea popularității mersului cu 

bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă 

implicații pentru turism și pentru mobilitate 

în ansamblu. O creștere a utilizării atât a 

căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta 

în cadrul repartizării modale reduce 

impactul transporturilor asupra mediului. 

Prin urmare, întreprinderile feroviare ar 

trebui să faciliteze combinarea mersului cu 

bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de 

mult posibil, în special permițând 

transportul bicicletelor la bordul trenurilor. 

(13) Creșterea popularității mersului cu 

bicicleta la nivelul întregii Uniuni prezintă 

implicații pentru turism și pentru mobilitate 

în ansamblu. O creștere a utilizării atât a 

căilor ferate, cât și a mersului cu bicicleta 

în cadrul repartizării modale reduce 

impactul transporturilor asupra mediului. 

Prin urmare, întreprinderile feroviare ar 

trebui să faciliteze combinarea mersului cu 

bicicleta și a călătoriei cu trenul, pe cât de 

mult posibil, în special oferind suficiente 

suporturi pentru biciclete prevăzute 

pentru transportul bicicletelor asamblate 

în spațiile destinate acestui scop de la 

bordul tuturor tipurilor de trenuri de 

călători, inclusiv în cadrul serviciilor de 

transport de mare viteză, de lung parcurs, 

transfrontaliere și locale. Pasagerii ar 

trebui să fie informați cu privire la spațiul 

disponibil pentru biciclete. Aceste cerințe 

ar trebui să se aplice tuturor 

întreprinderilor feroviare începând cu ... 

[doi ani de la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Întreprinderile feroviare ar trebui 

să faciliteze transferul călătorilor din 

transportul feroviar de la un operator la 

altul prin furnizarea de bilete directe ori de 

câte ori este posibil. 

(14) Întreprinderile feroviare ar trebui 

să faciliteze transferul călătorilor din 

transportul feroviar de la un operator la 

altul prin furnizarea de bilete directe. 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În lumina Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap și pentru a oferi 

persoanelor cu handicap și persoanelor cu 

mobilitate redusă posibilități de călătorie 

pe calea ferată comparabile cu cele ale 

altor cetățeni, ar trebui stabilite norme 

privind nediscriminarea și asistența pe 

parcursul călătoriei acestor persoane. 

Persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, 

de vârstă sau de orice alt factor, au în egală 

măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la 

libera circulație și la nediscriminare. Între 

altele, trebuie acordată o atenție deosebită 

furnizării de informații persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă cu privire la accesibilitatea 

serviciilor feroviare, condițiile de acces la 

materialul rulant și echipamentele de la 

bord. Pentru a furniza călătorilor cu 

deficiențe senzoriale informații optime 

privind întârzierile, ar trebui utilizate 

sisteme vizuale și auditive adecvate. 

Persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă ar trebui să aibă 

posibilitatea de a cumpăra legitimații de 

transport la bordul trenului fără taxe 

suplimentare. Personalul ar trebui să fie 

format în mod adecvat pentru a răspunde 

necesităților persoanelor cu handicap și 

persoanelor cu mobilitate redusă, mai ales 

atunci când acordă asistență. Pentru a 

asigura condiții de călătorie egale, aceste 

persoane ar trebui să beneficieze de 

asistență în gări și la bord în orice moment 

în care circulă trenuri, nu doar în 

anumite momente ale zilei. 

(15) În lumina Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap și pentru a oferi 

persoanelor cu handicap și persoanelor cu 

mobilitate redusă posibilități de călătorie 

pe calea ferată comparabile cu cele ale 

altor cetățeni, ar trebui stabilite norme 

privind nediscriminarea și asistența pe 

parcursul călătoriei acestor persoane. 

Persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă, cauzată de invaliditate, 

de vârstă sau de orice alt factor, au în egală 

măsură cu toți ceilalți cetățeni dreptul la 

libera circulație și la nediscriminare. Între 

altele, trebuie acordată o atenție deosebită 

furnizării de informații accesibile 

persoanelor cu handicap și persoanelor cu 

mobilitate redusă cu privire la 

accesibilitatea serviciilor feroviare, 

condițiile de acces la materialul rulant și 

echipamentele de la bord. Pentru a furniza 

călătorilor cu deficiențe senzoriale 

informații optime privind întârzierile, ar 

trebui utilizate sisteme vizuale și auditive 

care sunt adecvate și ușor de înțeles 

pentru călătorii respectivi. Personalul ar 

trebui să fie format în mod adecvat pentru 

a răspunde necesităților persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă, mai ales atunci când acordă 

asistență. Pentru a asigura condiții de 

călătorie egale, aceste persoane ar trebui să 

beneficieze de asistență gratuită la urcare 

și coborâre. 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Dacă în gară nu sunt disponibile 
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facilități accesibile de vânzare de 

legitimații de transport, persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă ar trebui să fie în măsură să 

cumpere legitimațiile de călătorie la 

bordul trenurilor. 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară ar trebui să ia în 

considerare nevoile persoanelor cu 

handicap și ale persoanelor cu mobilitate 

redusă, respectând specificațiile tehnice de 

interoperabilitate pentru persoanele cu 

mobilitate redusă. În plus, în conformitate 

cu normele Uniunii privind achizițiile 

publice, în special cu Directiva 

2014/24/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului26, toate clădirile și întreg 

materialul rulant ar trebui să devină 

accesibile, eliminându-se progresiv 

obstacolele fizice și funcționale atunci când 

se achiziționează material nou sau se 

construiește ori se efectuează lucrări de 

renovare majore. 

(16) Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară ar trebui să ia în 

considerare nevoile persoanelor cu 

handicap și ale persoanelor cu mobilitate 

redusă, respectând dispozițiile 

Regulamentului (UE) nr. 1300/2014 

(privind specificațiile tehnice de 

interoperabilitate - STI)25a și ale Directivei 

XXX care completează STI. În plus, în 

conformitate cu normele Uniunii privind 

achizițiile publice, în special cu Directiva 

2014/24/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului26, toate clădirile și întreg 

materialul rulant ar trebui să devină 

accesibile, eliminându-se progresiv 

obstacolele fizice și funcționale atunci când 

se achiziționează material nou sau se 

construiește ori se efectuează lucrări de 

renovare majore. 

__________________ __________________ 

 25a Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate 

referitoare la accesibilitatea sistemului 

feroviar al Uniunii pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110). 

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

26 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Este de dorit ca prezentul 

regulament să instituie un sistem de 

despăgubire pentru călători în cazul unei 

întârzieri care ține de răspunderea 

întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca 

și sistemul internațional prevăzut de 

COTIF și, în special, de Regulile uniforme 

CIV privind drepturile călătorilor. În cazul 

unei întârzieri a unui serviciu de transport 

de călători, întreprinderile feroviare ar 

trebui să ofere călătorilor despăgubiri 

bazate pe un procent din prețul legitimației 

de transport. 

(17) Este de dorit ca prezentul 

regulament să instituie un sistem de 

despăgubire pentru călători în cazul unei 

întârzieri care ține de răspunderea 

întreprinderii feroviare, pe aceeași bază ca 

și sistemul internațional prevăzut de 

COTIF și, în special, de Regulile uniforme 

CIV privind drepturile călătorilor. 

Legitimațiile de transport cumpărate ar 

trebui să poată fi rambursate în întregime. 
În cazul unei întârzieri a unui serviciu de 

transport de călători, întreprinderile 

feroviare ar trebui să ofere călătorilor 

despăgubiri bazate pe un procent de până 

la 100 % din prețul legitimației de 

transport. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întreprinderile feroviare ar trebui să 

fie obligate să încheie o asigurare sau să ia 

măsuri echivalente pentru asigurarea 

responsabilității față de călătorii din 

transportul feroviar în cazul unui accident. 

În cazul în cazul în care statele membre 

stabilesc o sumă maximă pentru daunele-

interese compensatorii în caz de deces sau 

de vătămare corporală a călătorilor, această 

sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă 

cu suma stabilită în Regulile uniforme 

CIV. 

(18) Întreprinderile feroviare ar trebui să 

fie obligate să încheie o asigurare sau să ia 

măsuri echivalente pentru asigurarea 

responsabilității față de călătorii din 

transportul feroviar în cazul unui accident. 

În cazul în cazul în care statele membre 

stabilesc o sumă maximă pentru daunele-

interese compensatorii în caz de deces sau 

de vătămare corporală a călătorilor, această 

sumă ar trebui să fie cel puțin echivalentă 

cu suma stabilită în Regulile uniforme 

CIV. Statele membre ar trebui să aibă în 

orice moment posibilitatea să majoreze 

suma pentru daunele-interese 

compensatorii în caz de deces sau de 

vătămare corporală a călătorilor. 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În cazul unei întârzieri, călătorilor 

ar trebui să li se ofere opțiuni de transport 

prin continuarea călătoriei sau prin 

redirecționare, în condiții de transport 

comparabile. Într-un asemenea caz ar 

trebui să se țină seama de necesitățile 

persoanelor cu handicap și ale persoanelor 

cu mobilitate redusă. 

(20) În cazul unei întârzieri, călătorilor 

ar trebui să li se ofere opțiuni de transport 

prin continuarea călătoriei sau prin 

redirecționare, în condiții de transport 

comparabile. Într-un asemenea caz ar 

trebui să se țină seama în special de 

necesitățile legate de furnizarea de 

informații adecvate către persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă. 

Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Interpretarea călătoriei sau a 

călătoriei combinate ar trebui să includă 

toate situațiile cu un timp de legătură 

minim, realist sau aplicabil, atunci când 

călătoria este rezervată inițial, luând în 

considerare orice factori relevanți, cum ar 

fi dimensiunea și amplasarea stațiilor și a 

peroanelor respective. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Cu toate acestea, o întreprindere 

feroviară nu ar trebui să fie obligată să 

plătească despăgubiri dacă poate dovedi 

că întârzierea a fost provocată de condiții 

meteorologice extrem de nefavorabile sau 

de dezastre naturale majore care pun în 

pericol exploatarea în siguranță a 

eliminat 
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serviciului. Orice astfel de eveniment ar 

trebui să prezinte caracteristicile unei 

catastrofe naturale excepționale, distincte 

de condițiile meteorologice sezoniere 

normale, precum furtunile de toamnă sau 

inundațiile urbane periodice datorate 

mareelor sau topirii zăpezii. 

Întreprinderile feroviare ar trebui să 

dovedească faptul că nu ar fi putut să 

prevadă sau să preîntâmpine întârzierea 

chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de 

precauție rezonabile.  

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În cooperare cu administratorii de 

infrastructură și cu întreprinderile 

feroviare, gestionarii de gară ar trebui să 

elaboreze planuri pentru situații 

neprevăzute, în vederea reducerii la 

minimum a impactului unor perturbări 

majore prin punerea la dispoziția 

călătorilor blocați a unor informații și a 

unor servicii de asistență adecvate. 

(22) În cooperare cu administratorii de 

infrastructură și cu întreprinderile 

feroviare, gestionarii de gară ar trebui să 

elaboreze și să facă publice planuri pentru 

situații neprevăzute, în vederea reducerii la 

minimum a impactului unor perturbări 

majore prin punerea la dispoziția 

călătorilor blocați a unor informații și a 

unor servicii de asistență adecvate. 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 

restricționeze drepturile întreprinderilor 

feroviare de a solicita despăgubiri de la 

orice persoană, inclusiv de la terțe părți, în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 

restricționeze drepturile întreprinderilor 

feroviare, ale vânzătorilor de legitimații de 

transport, ale gestionarilor de gară sau 

ale administratorilor de infrastructură de 

a solicita despăgubiri, atunci când este 

cazul, de la orice persoană, inclusiv de la 

terțe părți, pentru respectarea obligațiilor 

lor față de călători în temeiul prezentului 

regulament. 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Călătorii din transportul feroviar ar 

trebui să aibă posibilitatea de a depune, la 

oricare întreprindere feroviară în cauză, o 

plângere privind drepturile și obligațiile 

prevăzute de prezentul regulament și ar 

trebui să aibă dreptul de a primi un răspuns 

într-un termen rezonabil. 

(27) Călătorii din transportul feroviar ar 

trebui să aibă posibilitatea de a depune, la 

oricare întreprindere feroviară, vânzător de 

legitimații de transport, gestionar de gară 

sau administrator de infrastructură în 

cauză, o plângere privind drepturile și 

obligațiile prevăzute de prezentul 

regulament și ar trebui să aibă dreptul de a 

primi un răspuns într-un termen rezonabil. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară ar trebui să 

definească, să publice, să administreze și să 

controleze standardele de calitate a 

serviciilor pentru serviciile de transport 

feroviar de călători. 

(28) Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară ar trebui să 

definească, să publice, să administreze și să 

controleze standardele de calitate a 

serviciilor pentru serviciile de transport 

feroviar de călători, inclusiv cele pentru 

persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor în transportul 

feroviar, statele membre ar trebui să aibă 

obligația de a desemna organisme naționale 

de aplicare a legii care să monitorizeze 

îndeaproape și să aplice prezentul 

regulament la nivel național. Aceste 

organisme ar trebui să poată lua o varietate 

(29) Pentru a menține un nivel ridicat de 

protecție a consumatorilor în transportul 

feroviar, statele membre ar trebui să aibă 

obligația de a desemna organisme naționale 

de aplicare a legii care să monitorizeze 

îndeaproape și să aplice prezentul 

regulament la nivel național. Aceste 

organisme ar trebui să poată lua o varietate 
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de măsuri de aplicare a legii. Călătorii ar 

trebui să poată înainta plângeri acestor 

organisme în legătură cu presupuse 

încălcări ale regulamentului. Pentru a 

asigura tratarea în mod satisfăcător a 

acestor plângeri, organismele ar trebui de 

asemenea să coopereze între ele. 

de măsuri de aplicare a legii și să ofere 

călătorilor posibilitatea de soluționare 

alternativă a litigiilor cu forță obligatorie, 

în conformitate cu 

Directiva 2013/11/UE1a. Călătorii ar trebui 

să poată înainta plângeri acestor organisme 

în legătură cu presupuse încălcări ale 

regulamentului și să utilizeze soluționarea 

online a litigiilor instituită în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 524/20131b, în 

cazul în care se convine astfel. De 

asemenea, ar trebui prevăzut faptul că 

plângerile pot fi depuse de organizații 

care reprezintă grupurile de călători. 

Pentru a asigura tratarea în mod 

satisfăcător a acestor plângeri, organismele 

ar trebui de asemenea să coopereze între 

ele, iar prezentul regulament ar trebui să 

fie enumerat în continuare în anexa la 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1c. În fiecare an, organismele 

de aplicare a legii ar trebui să publice pe 

site-urile lor web rapoarte cu statistici în 

care prezintă detalii referitoare la 

numărul și tipul de plângeri pe care le-au 

primit, descriind în amănunt rezultatul 

acțiunilor lor de aplicare a legii. De 

asemenea, aceste rapoarte ar trebui să fie 

făcute publice și pe site-ul web al Agenției 

Uniunii Europene pentru Căile Ferate. 

 __________________ 

 1a Directiva 2013/11/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 21 mai 2013 privind soluționarea 

alternativă a litigiilor în materie de 

consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 

18.6.2013, p. 14). 

 1b Regulamentul (UE) nr. 524/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind 

soluționarea online a litigiilor în materie 

de consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 

18.6.2013, p. 1). 
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 1c Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autoritățile naționale însărcinate să 

asigure respectarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1). 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Statele membre ar trebui să 

stabilească sancțiunile aplicabile în cazul 

încălcării prezentului regulament și să 

asigure punerea în aplicare a acestor 

sancțiuni. Sancțiunile, care pot include 

plata despăgubirii către persoana în cauză, 

ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu 

efect de descurajare. 

(31) Statele membre ar trebui să 

stabilească sancțiunile aplicabile în cazul 

încălcării prezentului regulament și să 

asigure punerea în aplicare a acestor 

sancțiuni. Sancțiunile, care pot include 

plata despăgubirii către persoana în cauză, 

ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu 

efect de descurajare și ar trebui să includă, 

fără însă a se limita la acestea, o amendă 

minimă sau un procent din cifra de 

afaceri anuală a întreprinderii sau a 

organizației în cauză, oricare dintre 

acestea este mai mare. 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33a)Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește adoptarea unui formular standardizat de plângere la nivelul Uniunii, pe care călătorii îl pot utiliza pentru a solicita despăgubiri în conformitate cu 

prezentul regulament. Aceste competențe 

ar trebui să fie exercitate în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 

 _________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 februarie 2011 de 

stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control 
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de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către 

Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiect Obiect și obiective 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament stabilește 

reguli aplicabile transportului feroviar cu 

privire la: 

Prezentul regulament stabilește 

reguli aplicabile transportului feroviar, 

pentru a asigura o protecție eficientă a 

călătorilor și pentru a încuraja 

transportul feroviar, cu privire la: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) nediscriminarea între călători în 

ceea ce privește condițiile de transport; 

(a) nediscriminarea între călători în 

ceea ce privește condițiile și legitimațiile 

de transport; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) drepturile călătorilor în cazul unei 

anulări sau al unei întârzieri; 

(d) drepturile călătorilor și 

despăgubirile acordate acestora în cazul 
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unei perturbări, cum ar fi anularea sau 

întârzierea; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) informațiile minime care trebuie 

puse la dispoziția călătorilor; 

(e) informațiile minime, exacte și 

prompte care trebuie puse la dispoziția 

călătorilor într-un format accesibil, 

inclusiv în ceea ce privește încheierea 

contractelor de transport și emiterea 

legitimațiilor de transport; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) nediscriminarea și acordarea de 

asistență obligatorie persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă; 

(f) nediscriminarea și acordarea de 

asistență obligatorie persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă de către personal instruit; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) tratarea plângerilor; (h) proceduri adecvate pentru 

depunerea și tratarea plângerilor; 

 

Amendamentul  138 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a 

 



 

 153 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) serviciile de transport feroviar de 

călători urbane, suburbane și regionale 

menționate în Directiva 2012/34/UE, cu 

excepția serviciilor transfrontaliere din 

cadrul Uniunii; 

(a) serviciile de transport feroviar de 

călători urbane menționate în Directiva 

2012/34/UE, cu excepția serviciilor 

transfrontaliere din cadrul Uniunii; 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) serviciile internaționale de transport 

feroviar de călători în cazul cărora o parte 

semnificativă, incluzând cel puțin o oprire 

programată într-o gară, este efectuată în 

afara Uniunii, cu condiția ca drepturile 

călătorilor să fie asigurate în mod adecvat 

în temeiul dreptului național relevant pe 

teritoriul statului membru care acordă 

derogarea. 

(b) serviciile internaționale de transport 

feroviar de călători în cazul cărora o parte 

semnificativă, incluzând cel puțin o oprire 

programată într-o gară, este efectuată în 

afara Uniunii; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) serviciile naționale de transport 

feroviar de călători, în cazul în care a fost 

acordată derogarea de către statele 

membre în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1371/2007 pentru o perioadă de 

maximum 12 luni de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre informează 

Comisia cu privire la derogările acordate în 

temeiul alineatului (2) literele (a) și (b) și 

cu privire la adecvarea dreptului lor 

național pe teritoriul lor în scopurile 

alineatului (2) litera (b). 

3. Statele membre informează 

Comisia cu privire la derogările acordate în 

temeiul alineatului (2) literele (a), (b) și 

(ba). 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Articolele 5, 10, 11 și 25, precum și 

capitolul V se aplică tuturor serviciilor de 

transport feroviar de călători menționate la 

alineatul (1), inclusiv serviciilor care 

beneficiază de derogare în conformitate cu 

alineatul (2) literele (a) și (b). 

4. Articolele 5, 6, 11, 12 și 17, precum 

și capitolul V se aplică tuturor serviciilor 

de transport feroviar de călători menționate 

la alineatul (1), inclusiv serviciilor care 

beneficiază de derogare în conformitate cu 

alineatul (2) litera (a). 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prezentul regulament nu se aplică 

serviciilor exploatate în principal pentru 

interesul lor istoric. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) „operator de transport” înseamnă 

întreprinderea feroviară contractuală cu 

care călătorul a încheiat contractul de 

transport sau o serie de întreprinderi 

feroviare succesive care sunt responsabile 
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în baza acestui contract; 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) „operator de transport substituit” 

înseamnă întreprinderea feroviară care 

nu a încheiat un contract de transport cu 

călătorul, dar căreia întreprinderea 

feroviară parte la contract i-a încredințat, 

în întregime sau în parte, executarea 

transportului feroviar; 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „operator de turism” înseamnă un 

organizator sau un comerciant cu 

amănuntul, altul decât o întreprindere 

feroviară, în sensul articolului 3 punctele 8 

și 9 din Directiva (UE) 2015/2302 a 

Parlamentului European și a Consiliului30; 

(4) „operator de turism” înseamnă un 

organizator, altul decât o întreprindere 

feroviară, în sensul articolului 3 punctul 8 

din Directiva (UE) 2015/2302 a 

Parlamentului European și a Consiliului30; 

__________________ __________________ 

30 Directiva (UE) 2015/2302 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de 

servicii de călătorie și serviciile de 

călătorie asociate, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și de abrogare a 

Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 

326, 11.12.2015, p. 1). 

30 Directiva (UE) 2015/2302 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de 

servicii de călătorie și serviciile de 

călătorie asociate, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și de abrogare a 

Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 

326, 11.12.2015, p. 1). 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) „vânzător de legitimații de 

transport” înseamnă orice comerciant cu 

amănuntul de servicii de transport feroviar 

care încheie contracte de transport și vinde 

legitimații de transport în numele unei 

întreprinderi feroviare sau pe cont propriu; 

(5) „vânzător de legitimații de 

transport” înseamnă orice comerciant cu 

amănuntul de servicii de transport feroviar 

care încheie contracte de transport și vinde 

legitimații de transport, legitimații de 

transport separate sau bilete directe în 

numele uneia sau mai multor întreprinderi 

feroviare sau pe cont propriu; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) „distribuitor” înseamnă un 

comerciant cu amănuntul de servicii de 

transport feroviar care vinde legitimații de 

transport în numele unei întreprinderi 

feroviare și care nu are nicio obligație în 

temeiul contractului încheiat între călător 

și întreprinderea feroviară. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „contract de transport” înseamnă un 

contract de transport, contra cost sau 

gratuit, între o întreprindere feroviară sau 

un vânzător de legitimații de transport și 

călător, în vederea prestării unuia sau mai 

multor servicii de transport; 

(6) „contract de transport” înseamnă un 

contract de transport, contra cost sau 

gratuit, între o întreprindere feroviară și 

călător, în vederea prestării unuia sau mai 

multor servicii de transport; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (6a) „legitimație de transport” 

înseamnă o dovadă valabilă care dă 

dreptul călătorilor la transportul feroviar, 

indiferent de forma sa: bilet pe hârtie, 

legitimație de transport electronică, o 

cartelă inteligentă ori un card de 

călătorie; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) „călătorie combinată” înseamnă 

legitimația sau legitimațiile de transport 

care reprezintă mai multe contracte de 

transport pentru servicii feroviare 

succesive efectuate de una sau mai multe 

întreprinderi feroviare; 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) „bilet direct” înseamnă legitimația 

sau legitimațiile de transport care 

reprezintă un singur contract pentru servicii 

feroviare succesive executate de către una 

sau mai multe întreprinderi feroviare; 

(8) „bilet direct” înseamnă legitimația 

sau legitimațiile de transport separate care 

reprezintă un singur contract sau mai 

multe contracte pentru servicii feroviare 

succesive executate de către una sau mai 

multe întreprinderi feroviare, achiziționată 

(achiziționate) de la același vânzător de 

legitimații de transport, operator de 

turism sau întreprindere feroviară pentru 

o călătorie de la un capăt la altul; 

Amendamentul 50 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „călătorie” înseamnă transportul 

unui călător între o gară de plecare și o 

gară de sosire în cadrul unui singur 

(10) „călătorie” înseamnă transportul 

unui călător între o gară de plecare și o 

gară de sosire; 
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contract de transport; 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) „sosire” înseamnă momentul în 

care, la platforma de destinație, ușile 

trenului sunt deschise și debarcarea este 

permisă; 

 

Amendamentul  139 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) „legătură pierdută” înseamnă o 

situație în care un călător pierde unul sau 

mai multe servicii în decursul unei călătorii 

ca urmare a întârzierii sau anulării unuia 

sau mai multor servicii anterioare; 

(15) „legătură pierdută” înseamnă o 

situație în care, în cadrul unui contract de 

transport, indiferent dacă acesta este unic 

sau nu, un călător pierde unul sau mai 

multe servicii în decursul unei călătorii sau 

a unei călătorii combinate, ca urmare a 

întârzierii sau anulării unuia sau mai 

multor servicii anterioare; 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) „persoană cu handicap” și 

„persoană cu mobilitate redusă” înseamnă 

orice persoană prezentând o deficiență 

fizică, mentală, intelectuală sau 

senzorială care, în combinație cu diverse 

obstacole, poate împiedica persoana 

respectivă să utilizeze în mod integral și 

eficace transporturile, în condiții de 

egalitate cu alți călători sau a cărei 

(16) „persoană cu handicap” și 

„persoană cu mobilitate redusă” înseamnă 

orice persoană prezentând o deficiență 

fizică, mentală, intelectuală sau 

senzorială care, în combinație cu diverse 

obstacole, poate împiedica persoana 

respectivă să utilizeze în mod integral și 

eficace transporturile, în condiții de 

egalitate cu alți călători sau a cărei 
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mobilitate atunci când folosește 

transporturile este redusă din cauza 

vârstei; 

mobilitate atunci când folosește 

transporturile este redusă; 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, 

întreprinderile feroviare sau vânzătorii de 

legitimații de transport oferă publicului 

larg condiții contractuale și tarife fără 

discriminare directă sau indirectă pe baza 

naționalității sau a domiciliului clientului 

final sau a locului de stabilire în cadrul 

Uniunii a întreprinderii feroviare sau a 

vânzătorului de legitimații de transport. 

Fără a aduce atingere tarifelor sociale, 

întreprinderile feroviare, operatorii de 

turism sau vânzătorii de legitimații de 

transport oferă publicului larg condiții 

contractuale de transport și privind 

emiterea legitimațiilor de transport și 

tarife și vând legitimații de transport, 

bilete directe și acceptă rezervări ale 

călătorilor în conformitate cu articolul 10 

din prezentul regulament fără discriminare 

directă sau indirectă pe baza naționalității 

sau a domiciliului călătorului final sau a 

locului de stabilire în cadrul Uniunii a 

întreprinderii feroviare, a operatorului de 

turism sau a vânzătorului de legitimații de 

transport ori a mijloacelor prin care 

călătorii au cumpărat legitimația de 

transport. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Călătorii au dreptul să ia biciclete la bordul 

trenului, acolo unde este cazul contra unui 

cost rezonabil. Ei își supraveghează 

bicicletele pe parcursul călătoriei și se 

asigură că nu provoacă nicio neplăcere 

sau daună altor călători, echipamentelor 
de mobilitate, bagajelor sau exploatării 

feroviare. Transportul bicicletelor poate fi 

refuzat sau restricționat din motive de 

siguranță sau de exploatare, cu condiția 

ca întreprinderile feroviare, vânzătorii de 

Călătorii au dreptul să ia biciclete la bordul 

trenului, inclusiv în cadrul serviciilor de 

transport de mare viteză, de lung parcurs, 

transfrontaliere și locale. Toate trenurile 

de călători noi sau renovate includ, cel 

târziu până la ... [doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament], un spațiu bine desemnat, 

dedicat transportului bicicletelor 

asamblate, care să permită transportul a 

minimum opt biciclete. Întreprinderile 
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legitimații de transport, operatorii de 

turism și, acolo unde este cazul, gestionarii 

de gară să informeze călătorii cu privire la 

condițiile refuzului sau restricției 

respective în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 454/2011. 

feroviare, vânzătorii de legitimații de 

transport, operatorii de turism și, acolo 

unde este cazul, gestionarii de gară 

informează călătorii cel târziu în 

momentul achiziționării legitimațiilor de 

transport, cu privire la condițiile pentru 

transportul bicicletelor în cadrul tuturor 

serviciilor, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 454/2011. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obligațiile față de călători în 

temeiul prezentului regulament nu pot face 

obiectul unei limitări sau exonerări , în 

special printr-o derogare sau o clauză 

restrictivă cuprinsă în contractul de 

transport. 

1. Obligațiile față de călători în 

temeiul prezentului regulament nu pot face 

obiectul unei limitări sau exonerări , în 

special printr-o derogare sau o clauză 

restrictivă cuprinsă în contractul de 

transport. Orice condiții contractuale care 

au drept scop, direct sau indirect, 

exonerarea, derogarea sau restricționarea 

drepturilor care decurg din prezentul 

regulament nu au forță juridică 

obligatorie pentru călător. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Întreprinderile feroviare pot oferi 

călătorilor condiții contractuale mai 

favorabile decât condițiile stabilite în 

prezentul regulament. 

2. Întreprinderile feroviare, operatorii 

de turism sau vânzătorii de legitimații de 

călătorie pot oferi călătorilor condiții 

contractuale mai favorabile decât condițiile 

stabilite în prezentul regulament. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Întreprinderile feroviare sau, după caz, 

autoritățile competente care răspund de 

contractele de servicii publice feroviare își 

fac publice deciziile de 

întrerupere permanentă sau temporară a 

serviciilor feroviare, prin mijloace 

adecvate , inclusiv în formate accesibile 

persoanelor cu handicap în conformitate cu 

cerințele de accesibilitate stabilite în 

Directiva XXX31, și înaintea punerii în 

aplicare a acestor decizii. 

Întreprinderile feroviare sau, după caz, 

autoritățile competente care răspund de 

contractele de servicii publice feroviare fac 

publice propunerile de întrerupere sau de 

reducere substanțială permanentă sau 

temporară a serviciilor feroviare, prin 

mijloace adecvate, fără întârziere, inclusiv 

în formate accesibile persoanelor cu 

handicap în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Directiva XXX31 

și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei, și în timp util, înaintea punerii în 

aplicare, și se asigură că aceste propuneri 

fac obiectul unei consultări semnificative 

și adecvate cu părțile interesate înaintea 

oricărei puneri în aplicare. 

__________________ __________________ 

31 Directiva XXX de apropiere a 

actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea 

ce privește cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor („Actul 

european privind accesibilitatea”) (JO L X, 

X.X.XXXX, p. X). 

31 Directiva XXX de apropiere a 

actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea 

ce privește cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor („Actul 

european privind accesibilitatea”) (JO L X, 

X.X.XXXX, p. X). 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Întreprinderile feroviare și 

vânzătorii de legitimații de transport care 

oferă contracte de transport în numele 

uneia sau mai multor întreprinderi 

feroviare furnizează călătorilor, la cerere, 

cel puțin informațiile precizate în anexa II 

partea I, privind călătoriile pentru care 

contractul de transport este oferit de 

întreprinderea feroviară în cauză. 

Vânzătorii de legitimații de transport care 

oferă contracte de transport pe cont propriu 

și operatorii de turism furnizează aceste 

informații în cazul în care sunt 

1. Întreprinderile feroviare, operatorii 

de turism și vânzătorii de legitimații de 

transport care oferă contracte de transport 

în nume propriu sau în numele uneia sau 

mai multor întreprinderi feroviare 

furnizează călătorilor, la cerere, cel puțin 

informațiile precizate în anexa II partea I, 

privind călătoriile pentru care contractele 

de transport sunt oferite de întreprinderea 

feroviară în cauză. Vânzătorii de legitimații 

de transport care oferă contracte de 

transport pe cont propriu și operatorii de 

turism furnizează aceste informații. Pentru 



 

 162 

disponibile.  a asigura conformitatea cu prezentul 

regulament, întreprinderile feroviare 

furnizează aceste informații vânzătorilor 

de legitimații de transport și altor 

întreprinderi feroviare care își vând 

serviciile. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Întreprinderile feroviare și, în cazul 

în care este posibil, vânzătorii de 

legitimații de transport furnizează 

călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv 

în gările de legătură, cel puțin informațiile 

menționate în anexa II partea II. 

2. Întreprinderile feroviare și, în cazul 

în care este posibil, vânzătorii de 

legitimații de transport furnizează 

călătorilor, în timpul călătoriilor, inclusiv 

în gările de legătură, cel puțin informațiile 

menționate în anexa II partea II. Pentru a 

asigura conformitatea cu prezentul 

regulament, întreprinderile feroviare 

furnizează aceste informații vânzătorilor 

de legitimații de transport și altor 

întreprinderi feroviare care își vând 

serviciile. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Informațiile menționate la alineatele (1) 

și (2) sunt furnizate în formatul cel mai 

adecvat, inclusiv prin utilizarea unor 

tehnologii de comunicare de ultimă oră. 

Trebuie acordată o atenție 

deosebită asigurării faptului că aceste 

informații sunt accesibile persoanelor cu 

handicap în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Directiva XXX și 

în Regulamentul 454/2011 .  

3. Informațiile menționate la 

alineatele (1) și (2) sunt furnizate 

călătorilor de către întreprinderile 

feroviare, operatorii de turism și 

vânzătorii de legitimații de transport prin 

intermediul unor tehnologii de comunicare 

de ultimă oră ușor accesibile, utilizate în 

mod curent și, în ceea ce privește 

informațiile menționate la alineatul (2), în 

timp real, precum și în scris, dacă este 

posibil, pentru a oferi călătorilor toate 

informațiile solicitate în anexa II la 

prezentul regulament. Trebuie acordată o 

atenție deosebită asigurării faptului că 
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aceste informații sunt accesibile 

persoanelor cu handicap în conformitate cu 

cerințele de accesibilitate stabilite în 

Directiva XXX, în Regulamentul (UE) nr. 

454/2011 și în Regulamentul (UE) nr. 

1300/2014 al Comisiei. Disponibilitatea 

formatelor accesibile pentru persoanele 

cu mobilitate redusă este publicată în mod 

clar.  

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Gestionarii de gări și administratorii de 

infrastructură pun la dispoziția 

întreprinderilor feroviare și a vânzătorilor 

de legitimații de transport, în mod 

nediscriminatoriu, date în timp real 

privind trenurile, inclusiv cele exploatate 

de alte întreprinderi feroviare. 

4. Întreprinderile feroviare, 

gestionarii de gări și administratorii de 

infrastructură pun la dispoziția publicului, 

în timp real, date în timp real privind 

trenurile, inclusiv cele exploatate de alte 

întreprinderi feroviare, pentru a elimina 

orice discriminare între pasageri. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Întreprinderile feroviare, în 

cooperare cu gestionarii de gări și cu 

administratorii de infrastructură, oferă, în 

orare, informații cu privire la legăturile 

feroviare și gările accesibile. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Întreprinderile feroviare și 

vânzătorii de legitimații de transport oferă 

1. Întreprinderile feroviare și 

vânzătorii de legitimații de transport oferă 



 

 164 

legitimații de transport și, dacă sunt 

disponibile, bilete directe și rezervări. Ei 

depun toate eforturile posibile pentru a 

oferi bilete directe, inclusiv pentru 

călătoriile transfrontaliere și cu mai mult 

de o întreprindere feroviară.  

legitimații de transport și bilete directe și 

rezervări, inclusiv pentru călătoriile 

transfrontaliere sau care implică trenuri și 

călătorii pe timp de noapte cu mai mult de 

o întreprindere feroviară. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Satele membre pot impune întreprinderilor 

feroviare să pună la dispoziție legitimații 

de transport pentru servicii furnizate în 

conformitate cu contracte de servicii 

publice, prin intermediul mai multor 

puncte de vânzare. 

Autoritățile competente menționate în 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 pot 

impune întreprinderilor feroviare să pună la 

dispoziție legitimații de transport pentru 

servicii furnizate în conformitate cu 

contracte de servicii publice, prin 

intermediul mai multor puncte de vânzare. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Întreprinderile feroviare oferă 

posibilitatea de a obține legitimații de 

transport pentru serviciul respectiv la 

bordul trenului, cu excepția cazurilor în 

care această posibilitate este limitată sau 

refuzată din motive de securitate sau legate 

de lupta împotriva fraudei, din motive de 

rezervare obligatorie sau din alte motive 

comerciale acceptabile. 

3. Întreprinderile feroviare oferă 

posibilitatea de a obține legitimații de 

transport pentru serviciul respectiv la 

bordul trenului, cu excepția cazurilor în 

care această posibilitate este limitată sau 

refuzată din motive justificate 

corespunzător legate de securitate sau de 

lupta împotriva fraudei, din motive de 

rezervare obligatorie sau din alte motive 

comerciale acceptabile, inclusiv o 

disponibilitate limitată a spațiului sau a 

locurilor. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă în gara de plecare nu este 

disponibil niciun ghișeu sau distribuitor 

automat de legitimații de transport, 

persoanelor cu handicap și persoanelor 

cu mobilitate redusă li se permite să 

achiziționeze legitimații de transport la 

bordul trenului fără taxe suplimentare. 

5. Dacă în gara de plecare nu este 

disponibil niciun ghișeu sau distribuitor 

automat de legitimații de transport ori 

niciun alt mijloc de achiziționare în 

prealabil a legitimațiilor de călătorie, 

călătorilor li se permite să achiziționeze 

legitimații de transport la bordul trenului 

fără taxe suplimentare. 

 

Amendamentul  140 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care un călător primește 

legitimații de transport separate pentru o 

singură călătorie care cuprinde servicii 

feroviare succesive exploatate de una sau 

mai multe întreprinderi feroviare, 

drepturile sale la informare, la asistență și 

la despăgubire sunt echivalente cu cele 

conferite de un bilet direct și acoperă 

întreaga călătorie, de la plecare până la 

destinația finală, cu excepția cazului în 

care călătorul primește informații 

contrare explicite, în scris. Aceste 

informații precizează în special că, atunci 

când un călător pierde o legătură, el nu 

este îndreptățit să ceară asistență sau 

despăgubiri pe baza lungimii totale a 

călătoriei. Sarcina probei referitoare la 

faptul că informațiile au fost furnizate îi 

revine întreprinderii feroviare, agentului 

acesteia, operatorului de turism sau 

vânzătorului de legitimații de transport. 

6. În cazul în care un călător primește 

legitimații de transport separate pentru o 

singură călătorie sau pentru o călătorie 

combinată care cuprinde servicii feroviare 

succesive exploatate de una sau mai multe 

întreprinderi feroviare, drepturile sale la 

informare, la asistență și la despăgubire 

sunt echivalente cu cele conferite de un 

bilet direct și acoperă întreaga călătorie sau 

călătorie combinată, de la plecare până la 

destinația finală. 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Furnizarea de informații privind 

călătoriile prin intermediul interfețelor de 

programare a aplicațiilor 

 1.  Întreprinderile feroviare oferă 

acces nediscriminatoriu la toate 

informațiile privind călătoriile, inclusiv 

date operaționale în timp real privind 

calendarul și tarifele, astfel cum se 

menționează la articolul 9, prin interfețe 

de programare a aplicațiilor (API).  

 2.  Întreprinderile feroviare 

furnizează operatorilor de turism, 

vânzătorilor de legitimații de transport și 

altor întreprinderi feroviare, care își vând 

serviciile, accesul nediscriminatoriu la 

sistemele de rezervare prin intermediul 

API, astfel încât aceștia să poată să 

încheie contracte de transport și să emită 

legitimații de transport, bilete directe și 

rezervări, pentru a putea oferi călătorii 

optime la cele mai bune prețuri, inclusiv 

la nivel transfrontalier.  

 3.  Întreprinderile feroviare se 

asigură că specificațiile tehnice ale 

interfețelor de programare a aplicațiilor 

sunt bine documentate și accesibile în 

mod liber și gratuit. Interfețele de 

programare a aplicațiilor utilizează 

standarde deschise, protocoale utilizate în 

mod curent și formate care pot fi citite 

automat pentru a le face interoperabile.  

 4.  Întreprinderile feroviare se 

asigură că, cu excepția situațiilor de 

urgență, orice modificare a specificației 

tehnice a interfețelor lor de programare a 

aplicațiilor este pusă la dispoziția 

operatorilor de turism și a vânzătorilor de 

legitimații de transport în prealabil, cât 

mai curând posibil și cu cel puțin trei luni 

înainte de punerea în aplicare a 

modificării. Situațiile de urgență se 

documentează, iar documentația este pusă 

la dispoziția autorităților competente la 

cerere.  
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 5.  Întreprinderile feroviare se 

asigură că accesul la interfețele de 

programare a aplicațiilor este oferit în 

mod nediscriminatoriu, la același nivel de 

disponibilitate și de performanță, inclusiv 

în ceea ce privește sprijinul, accesul la 

toată documentația, standarde, protocoale 

și formate. Operatorii de turism și 

vânzătorii de legitimații de transport nu 

sunt dezavantajați în comparație cu 

întreprinderile feroviare.  

 6.  Interfețele de programare a 

aplicațiilor se creează în conformitate cu 

Regulamentul delegat (UE) 2017/1926 al 

Comisiei din 31 mai 2017. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când este previzibil, în mod 

rezonabil, fie la plecare, fie în cazul 

pierderii unei legături în decursul unei 

călătorii desfășurate cu un bilet direct, că 

sosirea la destinația finală prevăzută în 

contractul de transport se va efectua cu o 

întârziere mai mare de 60 de minute, 

călătorii au imediat posibilitatea de a 

alege una dintre următoarele opțiuni: 

1. Atunci când este previzibil, fie la 

plecare, fie în cazul pierderii unei legături 

în decursul unei călătorii, că sosirea la 

destinația finală a unei călătorii de la un 

capăt la altul prevăzute în contractul de 

transport se va efectua cu o întârziere mai 

mare de 60 de minute sau va fi anulată, 

călătorii au imediat posibilitatea de a 

alege una dintre următoarele opțiuni: 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) continuarea sau redirecționarea, în 

condiții de transport comparabile, spre 

destinația finală, cât mai repede posibil; 

(b) continuarea sau redirecționarea, în 

condiții de transport comparabile și fără ca 

acest lucru să implice costuri 

suplimentare, spre destinația finală, cât 

mai repede posibil, inclusiv în cazul 

pierderii unei legături din cauza unei 

întârzieri sau a anulării trenului într-o 

etapă anterioară a lanțului de călătorie. 
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În acest caz, călătorului i se permite să 

utilizeze următorul serviciu disponibil 

care îl va duce la destinația sa finală, 

inclusiv în situația în care nu există o 

rezervare specifică sau următorul tren 

este operat de altă întreprindere feroviară; 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) continuarea sau redirecționarea, în 

condiții de transport comparabile, spre 

destinația finală la o dată ulterioară, la 

alegerea călătorului. 

(c) continuarea sau redirecționarea, în 

condiții de transport comparabile, spre 

destinația finală la o dată ulterioară, la 

alegerea călătorului, dar fără a depăși 

termenul de o lună de la restabilirea 

serviciului. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În scopul alineatului (1) litera (b), 

redirecționarea în condiții comparabile se 

poate face cu servicii exploatate de orice 

întreprindere feroviară și poate implica 

utilizarea unei clase superioare de transport 

și a unor moduri de transport alternative, 

fără a genera costuri suplimentare pentru 

călător. Întreprinderile feroviare depun 

eforturi rezonabile pentru a evita 

introducerea unor legături suplimentare. 

Durata totală de călătorie, atunci când se 

utilizează un mod de transport alternativ 

pentru partea de călătorie care nu a fost 

finalizată așa cum era planificat, este 

comparabilă cu durata programată a 

călătoriei inițiale. Călătorii nu sunt 

declasați la condiții de transport dintr-o 

clasă inferioară, cu excepția cazului în care 

aceste condiții reprezintă singura soluție de 

redirecționare disponibilă. 

2. În scopul alineatului (1) litera (b), 

redirecționarea în condiții comparabile se 

poate face cu servicii exploatate de orice 

întreprindere feroviară și poate implica 

utilizarea unei clase superioare de transport 

și a unor moduri de transport terestru 

alternative, fără a genera costuri 

suplimentare pentru călător. Întreprinderile 

feroviare depun eforturi rezonabile pentru a 

evita introducerea unor legături 

suplimentare. Durata totală de călătorie, 

atunci când se utilizează un mod de 

transport alternativ pentru partea de 

călătorie care nu a fost finalizată așa cum 

era planificat, este comparabilă cu durata 

programată a călătoriei inițiale. Călătorii 

nu sunt declasați la condiții de transport 

dintr-o clasă inferioară, cu excepția cazului 

în care aceste condiții reprezintă singura 

soluție de redirecționare disponibilă. 
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Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Furnizorii serviciului de transport 

de redirecționare acordă o atenție deosebită 

asigurării unui nivel comparabil de 

accesibilitate a serviciului alternativ pentru 

persoanele cu handicap și pentru 

persoanele cu mobilitate redusă. 

3. Furnizorii serviciului de transport 

de redirecționare asigură un nivel 

comparabil de asistență și accesibilitate a 

serviciului alternativ pentru persoanele cu 

handicap și pentru persoanele cu mobilitate 

redusă. Această alternativă poate fi 

comună tuturor călătorilor sau poate, pe 

baza deciziei operatorului de transport, fi 

un mijloc de transport individual adaptat 

la nevoile specifice ale anumitor persoane 

cu handicap sau cu mobilitate redusă. 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a pierde dreptul la transport, 

un călător poate cere întreprinderii 

feroviare o despăgubire pentru întârziere 

între locurile de plecare și de destinație 

menționate în contractul de transport 

pentru care costul aferent legitimației de 

transport nu a fost rambursat în 

conformitate cu articolul 16. Despăgubirile 

minime în caz de întârziere sunt fixate 

după cum urmează: 

1. Păstrându-și dreptul la transport, 

un călător poate cere întreprinderii 

feroviare o despăgubire pentru întârziere 

între locurile de plecare și de destinație 

menționate pe legitimația sau pe 

legitimațiile de transport care reprezintă 

contractul unic de transport sau mai multe 

contracte de transport pentru care costul nu 

a fost rambursat în conformitate cu 

articolul 16. Despăgubirile minime în caz 

de întârziere sunt fixate după cum 

urmează: 

(a) 25 % din prețul legitimației de transport 

pentru o întârziere între 60 și 119 minute, 

(a) 50 % din prețul legitimației de transport 

pentru o întârziere între 60 și 90 de minute, 

(b) 50 % din prețul legitimației de transport 

pentru o întârziere de 120 de minute sau 

mai mult. 

(b) 75 % din prețul legitimației de transport 

pentru o întârziere între 91 și 120 de 

minute; 

 (ba) 100 % din prețul legitimației de 

transport pentru o întârziere de 121 de 

minute sau mai mult. 
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Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Alineatul (1) se aplică, de 

asemenea, călătorilor care dețin un permis 

de călătorie sau un abonament . Dacă acești 

călători se confruntă cu întârzieri sau cu 

anulări repetate pe perioada de valabilitate 

a permisului de călătorie sau a 

abonamentului, ei pot cere o despăgubire în 

conformitate cu înțelegerile privind 

despăgubirile ale întreprinderilor feroviare. 

Aceste înțelegeri instituie criterii de 

determinare a întârzierii și de calcul al 

despăgubirilor. În cazul în care pe 

parcursul perioadei de valabilitate a 

permisului de călătorie sau a 

abonamentului survin în mod repetat 

întârzieri mai mici de 60 de minute, aceste 

întârzieri sunt contabilizate cumulat, iar 

călătorii sunt despăgubiți în conformitate 

cu modalitățile de despăgubire ale 

întreprinderilor feroviare. 

2. Alineatul (1) se aplică, de 

asemenea, călătorilor care dețin un permis 

de călătorie sau un abonament . Dacă acești 

călători se confruntă cu întârzieri sau cu 

anulări repetate pe perioada de valabilitate 

a permisului de călătorie, a cardului de 

reducere sau a abonamentului, ei pot cere 

o despăgubire în conformitate cu 

dispozițiile prevăzute la alineatul 1 literele 

(a), (b), și (ba).  

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valoarea despăgubirii pentru 

întârzieri se calculează în funcție de 

prețul întreg pe care călătorul l-a plătit 

efectiv pentru serviciul în cazul căruia s-a 

înregistrat întârzierea. Atunci când 

contractul de transport se referă la o 

călătorie dus-întors, valoarea despăgubirii 

pentru întârzierea fie la dus, fie la întors 

este calculată în raport cu jumătate din 

prețul plătit pentru legitimația de transport. 

În același mod, valoarea despăgubirii în 

caz de întârziere a unui serviciu prevăzut 

de orice alt tip de contract de transport care 

3. Valoarea despăgubirii pentru 

anulări sau întârzieri se calculează în 

funcție de prețul întreg pe care călătorul l-a 

plătit efectiv pentru serviciul în cazul 

căruia s-a înregistrat anularea sau 

întârzierea. Atunci când contractul de 

transport se referă la o călătorie dus-întors, 

valoarea despăgubirii pentru anularea sau 

întârzierea fie la dus, fie la întors este 

calculată în raport cu jumătate din prețul 

plătit pentru legitimația de transport. În 

același mod, valoarea despăgubirii în caz 

de anulare sau de întârziere a unui serviciu 
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permite efectuarea mai multor călătorii 

ulterioare este calculată în raport cu prețul 

întreg. 

prevăzut de orice alt tip de contract de 

transport care permite efectuarea mai 

multor călătorii ulterioare este calculată în 

raport cu prețul întreg.  

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Din despăgubirea reprezentând 

prețul legitimației de transport nu se scad 

costurile ocazionate de tranzacția 

financiară precum spezele, cheltuielile 

telefonice sau timbrele poștale. 

Întreprinderile feroviare pot introduce un 

prag minim sub care nu se va efectua plata 

niciunei despăgubiri. Acest prag nu poate fi 

mai mare de 4 EUR per legitimație de 

transport . 

6. Din despăgubirea reprezentând 

prețul legitimației de transport nu se scad 

costurile ocazionate de tranzacția 

financiară precum spezele, cheltuielile 

telefonice sau timbrele poștale. 

Întreprinderile feroviare pot introduce un 

prag minim sub care nu se va efectua plata 

niciunei despăgubiri. Acest prag nu poate fi 

mai mare de 5 EUR per legitimație de 

transport.  

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Călătorul nu are dreptul la nicio 

despăgubire în cazul în care este informat 

cu privire la întârziere înainte de 

cumpărarea legitimației de transport sau 

dacă întârzierea care se datorează 

continuării călătoriei la bordul unui alt tren 

sau redirecționării nu depășește 60 de 

minute. 

7. Călătorul nu are dreptul la nicio 

despăgubire în cazul în care este informat 

cu privire la întârziere înainte de a 

cumpăra legitimația de transport sau dacă 

întârzierea care se datorează continuării 

călătoriei la bordul unui alt tren sau 

redirecționării nu depășește 60 de minute. 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. O întreprindere feroviară nu este eliminat 
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obligată să plătească despăgubiri dacă 

poate dovedi că întârzierea a fost 

provocată de condiții meteorologice 

extrem de nefavorabile sau de dezastre 

naturale majore care pun în pericol 

exploatarea în siguranță a serviciului și 

care nu ar fi putut fi prevăzute și nici 

împiedicate chiar dacă s-ar fi luat toate 

măsurile de precauție rezonabile.  

 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În caz de întârziere la sosire sau la 

plecare, întreprinderea feroviară, 

vânzătorul de legitimații de transport sau 

gestionarul de gară informează călătorii 

asupra situației și a orelor de plecare și de 

sosire prevăzute, de îndată ce astfel de 

informații sunt disponibile. 

1. În caz de întârziere la sosire sau la 

plecare, întreprinderea feroviară, 

vânzătorul de legitimații de transport sau 

gestionarul de gară informează călătorii 

asupra situației și a orelor de plecare și de 

sosire prevăzute, în conformitate cu 

articolul 9, de îndată ce astfel de informații 

sunt disponibile. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cazare hotelieră sau de altă natură și 

transportul între gară și locul de cazare, în 

cazul în care o ședere de una sau mai multe 

nopți este necesară sau în cazul în care se 

impune o ședere suplimentară, în măsura în 

care acest lucru este posibil din punct de 

vedere fizic; 

(b) cazare hotelieră sau de altă natură și 

transportul între gară și locul de cazare, în 

cazul în care o ședere de una sau mai multe 

nopți este necesară sau în cazul în care se 

impune o ședere suplimentară, în măsura în 

care acest lucru este posibil din punct de 

vedere, ținând cont de cerințele de 

acces ale persoanelor cu handicap și ale 

persoanelor cu mobilitate redusă și de 

nevoile animalelor de asistență certificate; 
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Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. La cererea călătorilor, 

întreprinderile feroviare certifică pe 

legitimația de transport sau prin orice alt 

mijloc că serviciul feroviar a avut 

întârziere, a cauzat pierderea unei legături 

sau a fost anulat, după caz.  

4. În ceea ce privește călătorii 

afectați, întreprinderile feroviare se oferă 

să certifice pe legitimația lor de 

transport sau prin orice alt mijloc că 

serviciul feroviar a avut întârziere, a cauzat 

pierderea unei legături sau a fost anulat, 

după caz. Această certificare se aplică în 

legătură cu dispozițiile prevăzute la 

articolul 17, sub rezerva dovezii de către 

călătorul care deține un permis de 

călătorie sau un abonament că a călătorit 

cu serviciul feroviar respectiv. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. La aplicarea alineatelor (1), (2), 

(3) și (4) , întreprinderea feroviară în cauză 

acordă o atenție specială nevoilor 

persoanelor cu handicap , persoanelor cu 

mobilitate redusă , precum și însoțitorilor 

acestora.  

5. La aplicarea alineatelor (1), (2), 

(3) și (4), întreprinderea feroviară în cauză 

acordă o atenție specială nevoilor 

persoanelor cu handicap, persoanelor cu 

mobilitate redusă, însoțitorilor acestora și 

animalelor de asistență certificate.  

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Pe lângă obligațiile care le revin 

întreprinderilor feroviare în temeiul 

articolului 13a alineatul (3) din Directiva 

2012/34/UE, gestionarul unei gări prin 

care, pe parcursul unui an, trec cel puțin 

10 000 de călători pe zi, în medie, trebuie 

să se asigure că operațiunile gării, ale 

6. Pe lângă obligațiile care le revin 

întreprinderilor feroviare în temeiul 

articolului 13a alineatul (3) din Directiva 

2012/34/UE, statele membre, 

întreprinderile feroviare, gestionarii de 

gară și administratorii de infrastructură 

cooperează pentru a se asigura că 
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întreprinderilor feroviare și ale 

administratorului de infrastructură sunt 

coordonate printr-un plan adecvat pentru 

situații neprevăzute, în vederea pregătirii 

pentru posibilitatea unei perturbări majore 

și a unor întârzieri de durată care duc la 

blocarea în gară a unui număr considerabil 

de călători. Planul asigură furnizarea 

unor servicii de asistență și a unor 

informații adecvate călătorilor blocați, 

inclusiv în formate accesibile în 

conformitate cu cerințele de accesibilitate 

stabilite în Directiva XXX. La cerere, 

gestionarul de gară pune planul, inclusiv 

modificările acestuia, la dispoziția 

organismului național de aplicare a legii 

sau a oricărui alt organism desemnat de 

un stat membru. Gestionarii gărilor prin 

care, pe parcursul unui an, trec mai puțin 

de 10 000de călători pe zi, în medie, depun 

toate eforturile rezonabile pentru 

coordonarea utilizatorilor gărilor și pentru 

furnizarea de asistență și de informații 

călătorilor blocați, în astfel de situații.  

planurile de urgență menționate la 

articolul 13a alineatul (3) din Directiva 

2012/34/UE includ cerințe privind 

accesibilitatea sistemelor de alertă și de 

informare. 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o întreprindere feroviară 

plătește despăgubiri sau își îndeplinește 

celelalte obligații care îi revin în 

conformitate cu prezentul regulament, 

nicio dispoziție din prezentul regulament 

sau din legislația națională nu poate fi 

interpretată ca restricționând dreptul 

acesteia de a solicita despăgubiri pentru 

costuri de la orice persoană, inclusiv de la 

părți terțe, în conformitate cu legislația 

aplicabilă. În special, prezentul 

regulament nu restricționează în niciun 

mod dreptul întreprinderii feroviare de a 

solicita rambursări din partea unei terțe 

părți cu care are contract și care a 

contribuit la evenimentul ce a dat naștere 

obligației de a plăti despăgubiri sau altor 

eliminat 
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obligații. Nicio dispoziție din prezentul 

regulament nu poate fi interpretată ca 

restricționând dreptul unei terțe părți, alta 

decât un călător, cu care o întreprindere 

feroviară are contract, de a solicita 

rambursări sau despăgubiri de la 

întreprinderea feroviară în conformitate 

cu legislația relevantă aplicabilă. 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară, cu implicarea activă a 

organizațiilor reprezentative ale 

persoanelor cu handicap și ale persoanelor 

cu mobilitate redusă, instituie sau dispun 

de reguli de acces nediscriminatorii pentru 

transportul persoanelor cu handicap și al 

persoanelor cu mobilitate redusă , inclusiv 

al persoanelor de asistență ale acestora. 

Regulile permit însoțirea călătorului de un 

câine de asistență în conformitate cu orice 

norme naționale relevante. 

1. Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară, cu implicarea activă a 

organizațiilor reprezentative ale 

persoanelor cu handicap și ale persoanelor 

cu mobilitate redusă, instituie sau dispun 

de reguli de acces nediscriminatorii pentru 

transportul persoanelor cu handicap și al 

persoanelor cu mobilitate redusă , inclusiv 

al persoanelor de asistență ale acestora. 

Regulile permit însoțirea călătorului de un 

animal de asistență certificat sau de un 

însoțitor în mod gratuit dacă mobilitatea 

independentă nu este posibilă, în 

conformitate cu orice norme naționale 

relevante, și asigură că transportul 

feroviar pentru persoanele cu handicap și 

persoanele cu mobilitate redusă este 

imediat, ori de câte ori acest lucru este 

posibil. 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20a 

 Întreprinderile feroviare și gestionarii de 

gară asigură faptul că, atunci când 

respectă STI pentru persoanele cu 

mobilitate redusă, gara, peroanele, 
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materialul rulant și alte amenajări sunt 

accesibile persoanelor cu handicap și 

persoanelor cu mobilitate redusă. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La cerere, gestionarul de gară, 

întreprinderea feroviară, vânzătorul de 

legitimații de transport sau operatorul de 

turism furnizează persoanelor cu handicap 

și persoanelor cu mobilitate redusă 

informații , inclusiv în formate accesibile 

în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Regulamentul 

(UE) nr. 454/2011 și în Directiva 

XXX, privind accesibilitatea gării și a 

facilităților asociate, precum și a serviciilor 

feroviare și condițiile de acces la materialul 

rulant în conformitate cu regulile de acces 

menționate la articolul 20 alineatul (1) și 

vor informa persoanele cu handicap și 

persoanele cu mobilitate redusă cu privire 

la facilitățile oferite la bord. 

1. La cerere, gestionarul de gară, 

întreprinderea feroviară, vânzătorul de 

legitimații de transport sau operatorul de 

turism furnizează persoanelor cu handicap 

și persoanelor cu mobilitate redusă 

informații , inclusiv în formate accesibile 

în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Regulamentul 

(UE) nr. 454/2011, în Directiva XXX și în 

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, 

privind accesibilitatea gării și a facilităților 

asociate, precum și a serviciilor feroviare și 

condițiile de acces la materialul rulant în 

conformitate cu regulile de acces 

menționate la articolul 20 alineatul (1) și 

vor informa persoanele cu handicap și 

persoanele cu mobilitate redusă cu privire 

la facilitățile oferite la bord. 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când o întreprindere 

feroviară, un vânzător de legitimații de 

transport sau un operator de turism exercită 

derogarea prevăzută la articolul 20 

alineatul (2), acesta/aceasta informează în 

scris, la cerere, persoana cu handicap sau 

persoana cu mobilitate redusă în cauză 

asupra motivelor acestei derogări, în decurs 

de cinci zile lucrătoare de la refuzul 

rezervării sau al emiterii legitimației de 

transport sau de la impunerea condiției de a 

2. Atunci când o întreprindere 

feroviară, un vânzător de legitimații de 

transport sau un operator de turism exercită 

derogarea prevăzută la articolul 20 

alineatul (2), acesta/aceasta informează în 

scris, la cerere, persoana cu handicap sau 

persoana cu mobilitate redusă în cauză 

asupra motivelor acestei derogări, în decurs 

de cinci zile lucrătoare de la refuzul 

rezervării sau al emiterii legitimației de 

transport sau de la impunerea condiției de a 
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fi însoțită. Întreprinderea feroviară, 

vânzătorul de legitimații de transport sau 

operatorul de turism depun eforturi 

rezonabile pentru a propune persoanei în 

cauză o opțiune de transport alternativă, 

ținând seama de necesitățile de 

accesibilitate ale acesteia.  

fi însoțită. Întreprinderea feroviară, 

vânzătorul de legitimații de transport sau 

operatorul de turism propun persoanei în 

cauză o opțiune de transport alternativă, 

ținând seama de necesitățile de 

accesibilitate ale acesteia. 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La plecarea unei persoane cu 

handicap sau a unei persoane cu mobilitate 

redusă dintr-o gară dotată cu personal sau 

în timpul tranzitului prin aceasta sau la 

sosirea în gară a unei asemenea persoane, 

gestionarul de gară, întreprinderea 

feroviară sau ambii furnizează asistența 

gratuită necesară pentru ca acea persoană 

să poată urca în sau coborî din trenul 

pentru care a cumpărat legitimația de 

transport, fără a aduce atingere regulilor de 

acces menționate la articolul 20 alineatul 

(1). 

1. La plecarea unei persoane cu 

handicap sau a unei persoane cu mobilitate 

redusă dintr-o gară dotată cu personal sau 

în timpul tranzitului prin aceasta sau la 

sosirea în gară a unei asemenea persoane, 

gestionarul de gară, întreprinderea 

feroviară sau ambii furnizează asistența 

gratuită necesară pentru ca acea persoană 

să poată urca în sau coborî din trenul 

pentru care a cumpărat legitimația de 

transport, fără a aduce atingere regulilor de 

acces menționate la articolul 20 alineatul 

(1). Rezervarea asistenței se face 

întotdeauna fără costuri suplimentare, 

indiferent de canalul de comunicare 

utilizat. 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În lipsa personalului într-o gară , 

întreprinderile feroviare și gestionarii de 

gară depun toate eforturile rezonabile 

pentru a asigura accesul persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă la transportul feroviar.  

2. În lipsa personalului însoțitor la 

bordul trenului sau a personalului într-o 

gară, întreprinderile feroviare și gestionarii 

de gară depun toate eforturile rezonabile 

pentru a asigura accesul persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă la transportul feroviar, în 

conformitate cu cerințele privind 

accesibilitatea prevăzute în Directiva XXX 
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[Actul european privind accesibilitatea] și 

în Regulamentul (UE) nr. 454/2011. 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În gările nedotate cu personal, 

întreprinderile feroviare și gestionarii de 

gară asigură afișarea de informații care să 

fie disponibile cu ușurință , inclusiv în 

formate accesibile conform cerințelor de 

accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în 

conformitate cu regulile de acces prevăzute 

la articolul 20 alineatul (1), cu privire la 

cea mai apropiată gară dotată cu personal și 

la asistența acordată în mod direct pentru 

persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă.  

3. În gările nedotate cu personal, 

întreprinderile feroviare și gestionarii de 

gară asigură afișarea de informații care să 

fie disponibile cu ușurință , inclusiv în 

formate accesibile conform cerințelor de 

accesibilitate stabilite în Directiva XXX și 

în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, în 

conformitate cu regulile de acces prevăzute 

la articolul 20 alineatul (1), cu privire la 

cea mai apropiată gară dotată cu personal și 

la asistența acordată în mod direct pentru 

persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă.  

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Asistența este disponibilă în gări în 

orice moment în care sunt exploatate 

servicii feroviare.  

eliminat 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În lipsa personalului însoțitor la 

bordul trenului, întreprinderile feroviare 

depun eforturi rezonabile pentru a asigura 

accesul persoanelor cu handicap și al 

persoanelor cu mobilitate redusă la 

(2) În lipsa personalului însoțitor la 

bordul trenului, întreprinderile feroviare 

asigură, totuși, accesul persoanelor cu 

handicap și al persoanelor cu mobilitate 

redusă la transportul feroviar. 
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transportul feroviar. 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În sensul prezentului articol, 

asistența la bord înseamnă toate eforturile 

rezonabile de a oferi asistență unei 

persoane cu handicap sau unei persoane cu 

mobilitate redusă cu scopul de a permite 

acestei persoane accesul la bordul trenului 

la servicii identice cu cele de care 

beneficiază ceilalți călători, în cazul în care 

mobilitatea persoanei este redusă în 

asemenea măsură încât nu îi permite 

accesul în mod independent și sigur la 

aceste servicii. 

(3) Trebuie să se ofere asistență unei 

persoane cu handicap sau unei persoane cu 

mobilitate redusă cu scopul de a permite 

acestei persoane accesul la bordul trenului 

la servicii identice cu cele de care 

beneficiază ceilalți călători, în cazul în care 

mobilitatea persoanei este redusă în 

asemenea măsură încât nu îi permite 

accesul în mod independent și sigur la 

aceste servicii. 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Asistența este disponibilă la bordul 

trenurilor în orice moment în care sunt 

exploatate servicii feroviare. 

eliminat 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Întreprinderile feroviare, gestionarii de 

gară, vânzătorii de legitimații de transport 

și operatorii de turism cooperează pentru a 

asigura asistență persoanelor cu handicap și 

persoanelor cu mobilitate redusă în sensul 

articolelor 20 și 21, în conformitate cu 

următoarele puncte:  

Întreprinderile feroviare, gestionarii de 

gară, vânzătorii de legitimații de transport 

și operatorii de turism cooperează pentru a 

asigura asistență gratuită persoanelor cu 

handicap și persoanelor cu mobilitate 

redusă în sensul articolelor 20 și 21, în 

conformitate cu următoarele puncte: 
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Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) asistența este asigurată cu condiția 

ca întreprinderea feroviară, gestionarul de 

gară, vânzătorul de legitimații de transport 

sau operatorul de turism de la care a fost 

achiziționată legitimația de transport să fie 

informat asupra nevoilor de asistență ale 

persoanei cu cel puțin 48 de ore înainte ca 

asistența să fie necesară. În cazul în care o 

legitimație de transport sau un abonament 

permite efectuarea mai multor călătorii, o 

singură notificare este suficientă, cu 

condiția să fie furnizate informații adecvate 

cu privire la orarele călătoriilor ulterioare; 

Aceste notificări sunt înaintate tuturor 

celorlalte întreprinderi feroviare și 

celorlalți gestionari de gară implicați în 

călătoria persoanei respective;  

(a) asistența în gări este asigurată în 

timpul orarului de funcționare a 

serviciilor feroviare cu condiția ca 

întreprinderea feroviară, gestionarul de 

gară, vânzătorul de legitimații de transport 

sau operatorul de turism de la care a fost 

achiziționată legitimația de transport să fie 

informat asupra nevoilor de asistență ale 

persoanei cu cel puțin 12 ore înainte ca 

asistența să fie necesară. În gările în care 

traficul zilnic depășește 10 000 de călători 

pe zi, nu este necesară o notificare 

prealabilă, însă persoana care are nevoie 

de asistență trebuie să fie în gara 

respectivă cu cel puțin 30 de minute 

înainte de plecarea trenului. În gările în 

care traficul zilnic este între 2 000 și 

10 000 de călători pe zi, termenul prevăzut 

pentru această notificare este redus la 

maximum trei ore. În cazul în care o 

legitimație de transport sau un abonament 

permite efectuarea mai multor călătorii, o 

singură notificare este suficientă, cu 

condiția să fie furnizate informații adecvate 

cu privire la orarele călătoriilor ulterioare; 

Aceste notificări sunt înaintate tuturor 

celorlalte întreprinderi feroviare și 

celorlalți gestionari de gară implicați în 

călătoria persoanei respective; 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) asistența se acordă cu condiția ca 

persoana cu handicap sau persoana cu 

mobilitate redusă să se prezinte la punctul 

desemnat la ora indicată în prealabil de 

(e) asistența se acordă cu condiția ca 

persoana cu handicap sau persoana cu 

mobilitate redusă să se prezinte personal la 

punctul desemnat la ora indicată în 
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către întreprinderea feroviară sau de către 

gestionarul gării care acordă asistență. 

Orice oră indicată nu trebuie să preceadă 

cu mai mult de 60 de minute ora de plecare 

publicată sau ora la care toți călătorii sunt 

rugați să se prezinte. Dacă nu este indicată 

o oră la care persoana cu handicap sau 

persoana cu mobilitate redusă trebuie să se 

prezinte, aceasta se prezintă cu cel puțin 30 

de minute înainte de ora de plecare 

publicată sau înainte de ora la care toți 

călătorii sunt rugați să se prezinte. 

prealabil de către întreprinderea feroviară 

sau de către gestionarul gării care acordă 

asistență. Orice oră indicată nu trebuie să 

preceadă cu mai mult de 60 de minute ora 

de plecare publicată sau ora la care toți 

călătorii sunt rugați să se prezinte.  

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care întreprinderile 

feroviare și gestionarii de gară cauzează 

pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a 

altor echipamente de mobilitate 

sau dispozitive de asistare , precum și a 

câinilor de asistență folosiți de persoanele 

cu handicap sau de persoanele cu 

mobilitate redusă, ei sunt răspunzători și 

plătesc despăgubiri pentru pierderea sau 

avarierea respectivă.  

1. În cazul în care întreprinderile 

feroviare și gestionarii de gară cauzează 

pierderea sau avarierea fotoliilor rulante, a 

altor echipamente de mobilitate 

sau dispozitive de asistare, precum și a 

animalelor de asistență certificate folosite 

de persoanele cu handicap sau de 

persoanele cu mobilitate redusă, ei sunt 

răspunzători și plătesc despăgubiri pentru 

pierderea sau avarierea respectivă cât mai 

rapid posibil.  

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Despăgubirile menționate la 

alineatul (1) sunt egale cu costul înlocuirii 

sau reparări echipamentelor sau 

dispozitivelor care au fost pierdute sau 

avariate.  

2. Despăgubirile menționate la 

alineatul (1) se plătesc în timp util și 

trebuie să fie egale cu costul integral al 

înlocuirii, bazat pe valoarea actuală, sau 

cu costul integral legat de repararea 

scaunelor cu rotile, a echipamentelor sau a 

dispozitivelor care au fost pierdute sau 

avariate ori de pierderea animalelor de 

asistență certificate sau de rănirile 
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suferite de acestea. Despăgubirile 

acoperă, de asemenea, costul înlocuirii 

temporare în caz de reparații, dacă aceste 

costuri sunt suportate de călător. 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) se asigură că toți membrii 

personalului, inclusiv cei angajați de orice 

altă parte prestatară, care furnizează 

asistență directă persoanelor cu handicap și 

persoanelor cu mobilitate redusă, știu cum 

să satisfacă necesitățile persoanelor cu 

handicap și ale persoanelor cu mobilitate 

redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe 

mentale sau intelectuale; 

(a) se asigură că toți membrii 

personalului, inclusiv cei angajați de orice 

altă parte prestatară, care furnizează 

asistență directă persoanelor cu handicap și 

persoanelor cu mobilitate redusă, 

beneficiază de formare privind 

handicapurile, pentru a ști cum să 

satisfacă necesitățile persoanelor cu 

handicap și ale persoanelor cu mobilitate 

redusă, inclusiv ale celor cu deficiențe 

mentale sau intelectuale; 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) se asigură că, imediat după 

recrutare, toți angajații noi beneficiază de 

formare privind handicapurile și că 

personalul participă la cursuri de formare 

regulate pentru împrospătarea 

cunoștințelor; 

(c) se asigură că, imediat după 

recrutare, toți angajații noi care vor avea 

contact direct cu călătorii primesc o 

introducere privind aspectele legate de 

handicap pentru călători și întreprinderea 

feroviară și că angajații care acordă 

asistență directă călătorilor cu mobilitate 

redusă beneficiază de formare privind 

handicapurile și participă la cursuri de 

formare regulate pentru împrospătarea 

cunoștințelor.  

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) acceptă, la cerere, participarea la 

programele de formare a angajaților cu 

handicap, a călătorilor cu handicap și cu 

mobilitate redusă; 

(d) poate accepta participarea la 

programele de formare a angajaților cu 

handicap și are în vedere participarea 

călătorilor cu handicap și cu mobilitate 

redusă și/sau a organizațiilor care îi 

reprezintă.  

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate întreprinderile feroviare și 

toți vânzătorii de legitimații de transport, 

gestionarii de gară și administratorii de 

infrastructură din gări prin care, pe 

parcursul unui an, trec peste 10 000 de 

călători pe zi, în medie, instituie fiecare 

câte un sistem de tratare a 

plângerilor referitoare la drepturile și 

obligațiile stipulate în prezentul 

regulament în domeniul lor de competență 

respectiv. Ei fac cunoscute călătorilor 

datele lor de contact, precum și limba sau 

limbile de lucru. 

1. Toate întreprinderile feroviare, 

precum și toți vânzătorii de legitimații de 

transport și gestionarii de gară 

instituie fiecare câte un sistem de tratare a 

plângerilor referitoare la drepturile și 

obligațiile stipulate în prezentul 

regulament în domeniul lor de competență 

respectiv. Ei fac cunoscute călătorilor 

datele lor de contact, precum și limba sau 

limbile de lucru. Călătorii trebuie să fie 

capabili să depună reclamații în limba 

(limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului 

membru în care își are sediul 

întreprinderea feroviară, vânzătorul de 

bilete și gestionarul de gară și, în orice 

caz, în limba engleză. 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Călătorii pot depune plângere la 

oricare dintre întreprinderile feroviare, 

vânzătorii de legitimații de transport, 

gestionarii de gară sau administratorii de 

infrastructură implicați. Plângerile se 

depun în termen de șase luni de la 

incidentul care face obiectul plângerii. În 

2. Călătorii pot depune plângere la 

oricare dintre întreprinderile feroviare, 

vânzătorii de legitimații de transport sau 

gestionarii de gară implicați. Plângerile se 

depun în termen de șase luni de la 

incidentul care face obiectul plângerii. În 

termen de o lună de la primirea plângerii, 
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termen de o lună de la primirea plângerii , 

destinatarul dă un răspuns motivat sau, în 

situații justificate, informează călătorii la 

ce dată poate fi așteptat răspunsul, în 

decursul unei perioade mai mici de trei luni 

de la data primirii plângerii. 

Întreprinderile feroviare, vânzătorii de 

legitimații de transport, gestionarii de 

gară și administratorii de infrastructură 

păstrează datele referitoare la incident 

care sunt necesare pentru evaluarea 

plângerii timp de doi ani și, la cerere, le 

pun la dispoziția organismelor naționale 

de aplicare a legii. 

destinatarul dă un răspuns motivat sau, în 

situații justificate, informează călătorii că 

vor primi un răspuns în decursul unei 

perioade mai mici de trei luni de la 

data primirii plângerii. 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Detaliile referitoare la procedura de 

tratare a plângerilor sunt accesibile 

persoanelor cu handicap și persoanelor cu 

mobilitate redusă. 

3. Detaliile referitoare la procedura de 

tratare a plângerilor sunt disponibile cu 

ușurință călătorilor și accesibile 

persoanelor cu handicap și persoanelor cu 

mobilitate redusă. Aceste informații sunt 

disponibile la cerere, în limba (limbile) 

oficială (oficiale) a (ale) statului membru 

în care este stabilită întreprinderea 

feroviară. 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare care stabilesc un formular 

standardizat de plângere la nivelul 

Uniunii, pe care călătorii îl pot utiliza 

pentru a solicita despăgubiri în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

consultare menționată la articolul 37a 
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alineatul (2). 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară cooperează în mod 

activ cu organizațiile ce reprezintă 

persoanele cu handicap, pentru a 

îmbunătăți calitatea accesibilității 

serviciilor de transport. 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când vând legitimații de 

transport pe calea ferată, întreprinderile 

feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de 

legitimații de transport și operatorii de 

turism informează călătorii cu privire la 

drepturile și obligațiile care le revin în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Pentru a respecta această cerință de 

informare, ei pot utiliza un rezumat al 

prevederilor prezentului regulament, 

pregătit de Comisie în toate limbile oficiale 

ale Uniunii și pus la dispoziția lor. În plus, 

ei includ o notificare pe legitimația de 

transport, fie pe hârtie, fie în format 

electronic sau prin orice alte mijloace, 

inclusiv în formate accesibile pentru 

persoanele cu handicap și pentru 

persoanele cu mobilitate redusă în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

Directiva XXX. Această notificare 

precizează de unde pot fi obținute 

informațiile respective în caz de anulare, de 

pierdere a legăturii sau de întârziere de 

durată. 

1. Atunci când vând legitimații de 

transport pe calea ferată, întreprinderile 

feroviare, gestionarii de gară, vânzătorii de 

legitimații de transport și operatorii de 

turism informează călătorii cu privire la 

drepturile și obligațiile care le revin în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Pentru a respecta această cerință de 

informare, ei pot utiliza un rezumat al 

prevederilor prezentului regulament, 

pregătit de Comisie în toate limbile oficiale 

ale Uniunii și pus la dispoziția lor. În plus, 

ei furnizează informații, fie pe hârtie, fie în 

format electronic sau prin orice alte 

mijloace, inclusiv în formate accesibile 

pentru persoanele cu handicap și pentru 

persoanele cu mobilitate redusă în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, care 

precizează de unde pot fi obținute 

informațiile respective în caz de anulare, de 

pierdere a legăturii sau de întârziere de 

durată. 
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Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară informează călătorii în 

mod corespunzător, inclusiv în formate 

accesibile în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Directiva XXX, în 

gară sau la bordul trenului, cu privire la 

drepturile și obligațiile care le revin în 

temeiul prezentului regulament și la datele 

de contact ale organismului sau 

organismelor desemnate de statele membre 

în conformitate cu articolul 31. 

2. Întreprinderile feroviare și 

gestionarii de gară informează călătorii în 

mod corespunzător, inclusiv în formate 

accesibile în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate stabilite în Regulamentul 

(UE) nr. 1300/2014, în gară, la bordul 

trenului și pe site-ul lor web, cu privire la 

drepturile și obligațiile care le revin în 

temeiul prezentului regulament și la datele 

de contact ale organismului sau 

organismelor desemnate de statele membre 

în conformitate cu articolul 31. 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre informează Comisia în 

legătură cu organismul sau organismele 

desemnate în conformitate cu prezentul 

articol și în legătură cu responsabilitățile 

lor respective. 

Statele membre informează Comisia în 

legătură cu organismul sau organismele 

desemnate în conformitate cu prezentul 

articol și în legătură cu responsabilitățile 

lor respective și publică aceste informații 

în locuri adecvate pe site-urile lor web. 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Organismele naționale de aplicare a 

legii monitorizează îndeaproape 

respectarea prezentului regulament și iau 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

drepturile călătorilor sunt respectate. În 

acest scop, întreprinderile feroviare, 

gestionarii de gară și administratorii de 

infrastructură pun la dispoziția acestor 

1. Organismele naționale de aplicare a 

legii monitorizează îndeaproape 

respectarea prezentului regulament și iau 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

drepturile călătorilor sunt respectate. În 

acest scop, întreprinderile feroviare, 

gestionarii de gară și administratorii de 

infrastructură pun la dispoziția acestor 
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organisme, la cerere, documentele și 

informațiile relevante. În îndeplinirea 

sarcinilor care le revin, organismele 

respective țin seama de informațiile care le 

sunt comunicate de organismul desemnat, 

în temeiul articolului 33, pentru tratarea 

plângerilor, dacă acesta este un organism 

diferit. Ele pot de asemenea hotărî acțiuni 

de aplicare a legii în funcție de plângerile 

individuale transmise de acest organism. 

organisme, la cerere, documentele și 

informațiile relevante, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de o lună. În 

îndeplinirea sarcinilor care le revin, 

organismele respective țin seama de 

informațiile care le sunt comunicate de 

organismul desemnat, în temeiul articolului 

33, pentru tratarea plângerilor, dacă acesta 

este un organism diferit. Statele membre se 

asigură că organismele naționale de 

aplicare a legii și de tratare a plângerilor 

dispun de suficiente competențe și resurse 

pentru aplicarea într-o manieră adecvată 

și eficace a plângerilor individuale primite 

de la călători în temeiul prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Organismele naționale de aplicare a 

legii publică statistici cu privire la 

activitatea lor, inclusiv cu privire la 

sancțiunile aplicate, în fiecare an, cel târziu 

până la sfârșitul lunii aprilie a următorului 

an calendaristic. 

2. Organismele naționale de aplicare a 

legii publică în fiecare an rapoarte cu 

statistici pe site-urile lor web, în care sunt 

detaliate numărul și tipul plângerilor 

primite, precum și rezultatul acțiunilor de 

aplicare a legii, inclusiv sancțiunile 

aplicate. Acest lucru se face în fiecare an, 

cel târziu la data de 1 aprilie a anului 

următor. De asemenea, aceste rapoarte 

sunt făcute publice și pe site-ul web al 

Agenției Uniunii Europene pentru Căile 

Ferate. 

 

Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Organismele naționale de aplicare 

a legii, în colaborare cu organismele 

reprezentative ale persoanelor cu 

handicap și cu mobilitate redusă, 
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efectuează în mod regulat audituri ale 

serviciilor de asistență oferite în 

conformitate cu prezentul regulament și 

publică rezultatele în formate accesibile și 

utilizate în mod curent. 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere drepturilor 

consumatorilor de a recurge la modalități 

alternative de reparație în temeiul 

Directivei 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului32, după ce s-a 

plâns fără succes întreprinderii feroviare, 

vânzătorului de legitimații de transport, 

gestionarului de gară sau administratorului 

de infrastructură în temeiul articolului 28, 

călătorul poate adresa o plângere unui 

organism de aplicare a legii. Organismele 

de aplicare a legii îi informează pe 

reclamanți cu privire la dreptul lor de a se 

adresa unor organisme de soluționare 

alternativă a litigiilor pentru a solicita 

reparații individuale. 

1. Fără a aduce atingere drepturilor 

consumatorilor de a recurge la modalități 

alternative de reparație în temeiul 

Directivei 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului32, după ce s-a 

plâns fără succes întreprinderii feroviare, 

gestionarului de gară sau administratorului 

de infrastructură în temeiul articolului 28, 

călătorul poate adresa o plângere unui 

organism de aplicare a legii. Organismele 

de aplicare a legii îi informează pe 

reclamanți cu privire la dreptul lor de a se 

adresa unor organisme de soluționare 

alternativă a litigiilor pentru a solicita 

reparații individuale. Statele membre se 

asigură că organismele de aplicare a legii 

sau de tratare a plângerilor sunt 

recunoscute în scopurile sistemelor 

alternative de reparații în temeiul 

Directivei 2013/11/UE și că, atunci când 

călătorii solicită reparații alternative, 

întreprinderea feroviară, vânzătorul de 

legitimații de transport, gestionarul de 

gară sau administratorul de 

infrastructură în cauză este obligat să 

participe, iar rezultatul generează 

obligații pentru aceștia și le este opozabil. 

_________________ _________________ 

32 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluționarea alternativă a litigiilor 

în materie de consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 

18.6.2013, p. 14) 

32 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluționarea alternativă a litigiilor 

în materie de consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 

18.6.2013, p. 14) 
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Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Orice călător poate adresa o 

plângere organismului național de aplicare 

a legii sau oricărui alt organism desemnat 

de un stat membru în acest sens, în legătură 

cu o presupusă încălcare a prezentului 

regulament. 

2. Orice călător poate adresa o 

plângere organismului național de aplicare 

a legii sau oricărui alt organism desemnat 

de un stat membru în acest sens, în legătură 

cu o presupusă încălcare a prezentului 

regulament. Plângerile pot fi formulate și 

de către organizații care reprezintă 

grupuri de călători. 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Organismul în cauză confirmă primirea 

plângerii în termen de două săptămâni de la 

primirea acesteia. Procedura de tratare a 

plângerilor durează maximum trei luni. 

Pentru cazurile complexe și la discreția 

organismului, acesta poate prelungi 

perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, 

organismul informează călătorul cu privire 

la motivele prelungirii și la durata 

preconizată necesară pentru finalizarea 

procedurii. Doar cazurile care implică 

acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase 

luni. Dacă organismul este de asemenea un 

organism de soluționare alternativă a 

litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, 

termenele stabilite în directiva respectivă 

prevalează. 

Organismul în cauză confirmă primirea 

plângerii în termen de două săptămâni de la 

primirea acesteia. Procedura de tratare a 

plângerilor durează maximum trei luni. 

Pentru cazurile complexe și la discreția 

organismului, acesta poate prelungi 

perioada la șase luni. Într-un astfel de caz, 

organismul informează călătorul sau 

organizația ce reprezintă călătorii cu 

privire la motivele prelungirii și la durata 

preconizată necesară pentru finalizarea 

procedurii. Doar cazurile care implică 

acțiuni în justiție pot dura mai mult de șase 

luni. Dacă organismul este de asemenea un 

organism de soluționare alternativă a 

litigiilor în sensul Directivei 2013/11/UE, 

termenele stabilite în directiva respectivă 

prevalează și se poate pune la dispoziție 

utilizarea soluționării online a litigiilor, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 524/20131a, cu acordul tuturor părților 

implicate. 

 _________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind soluționarea 

online a litigiilor în materie de consum și 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO 

L 165, 18.6.2013, p. 1).  

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 33 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 33a 

 Organismele de conciliere independente 

 Statele membre înființează organisme de 

conciliere independente și bine echipate, 

ușor accesibile și convenabile pentru 

călători, în caz de conflicte cu 

întreprinderile feroviare și cu vânzătorii 

de legitimații de transport în ceea ce 

privește punerea în aplicare a drepturilor 

lor. 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre stabilesc normele 

privind sancțiunile aplicabile pentru 

nerespectarea prezentului regulament și iau 

toate măsurile necesare pentru asigurarea 

punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile 

prevăzute sunt eficiente, proporționale și 

cu efect de descurajare. Statele membre 

notifică aceste norme și măsuri Comisiei și 

o informează de îndată cu privire la orice 

modificare ulterioară care le afectează. 

1. Statele membre stabilesc normele 

privind sancțiunile aplicabile pentru 

nerespectarea prezentului regulament și iau 

toate măsurile necesare pentru asigurarea 

punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile 

prevăzute sunt eficiente, proporționale și 

cu efect de descurajare și includ, însă fără 

a se limita la acestea, o amendă minimă 

sau un procent din cifra anuală de afaceri 

a întreprinderii sau a organizației în 

cauză, oricare dintre acestea este mai 

mare. Statele membre notifică aceste 

norme și măsuri Comisiei și o informează 

de îndată cu privire la orice modificare 

ulterioară care le afectează. 
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Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Articolul 37 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 37a 

 Procedura comitetului 

 1. Comisia este asistată de un 

comitet. Comitetul respectiv este un 

comitet în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011. 

 2. În cazul în care se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea I – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Orarele și condițiile pentru cele mai 

mici prețuri  

- Orarele și condițiile pentru toate 

prețurile disponibile (inclusiv pentru cele 

mai mici). 

 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea I – liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Condițiile de acces pentru biciclete - Măsurile de acces pentru biciclete 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea I – liniuța 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Disponibilitatea locurilor în - Disponibilitatea locurilor pentru 
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vagoanele pentru fumători și nefumători, în 

vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, 

precum și în cușetele și vagoanele de 

dormit 

toate prețurile aplicabile în vagoanele 

pentru nefumători (și pentru fumători, 

acolo unde este cazul), în vagoanele de 

clasa întâi și clasa a doua, precum și în 

cușetele și vagoanele de dormit 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea I – liniuța 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Orice activitate care ar putea 

întrerupe sau întârzia serviciile  

- Perturbările și întârzierile 

(prevăzute și în timp real) 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea I – liniuța 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Disponibilitatea serviciilor de la 

bord 

- Disponibilitatea serviciilor de la 

bord, inclusiv a serviciilor wi-fi și a 

toaletelor 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea II – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Serviciile de la bord - Serviciile de la bord, inclusiv wi-fi 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea II – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Întârzierile - Perturbările și întârzierile 

(prevăzute și în timp real) 
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Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea I – paragraful 2 – punctul 1 – litera a – punctul iii – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- procentul întârzierilor de 60-119 

minute; 

- procentul întârzierilor de 91-120 

minute; 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea I – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 1 – punctul vii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vii) furnizarea de informații utile de-a 

lungul călătoriei; 

(vii) furnizarea de informații utile de-a 

lungul călătoriei, inclusiv în ceea ce 

privește serviciile wi-fi și alte servicii de la 

bord; 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Anexa III – partea II – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 1 – punctul vii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vii) accesibilitatea gărilor și instalațiile 

din gări; 

(vii) accesibilitatea gărilor și instalațiile 

din gări, inclusiv căile de acces fără trepte, 

scările rulante, lifturile și rampele pentru 

bagaje. 

 

Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Anexa IV – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazuri complexe precum cele care 

implică mai multe plângeri sau mai mulți 

operatori, călătorii transfrontaliere sau 

accidente pe teritoriul altui stat membru 

decât cel care a acordat licența 

întreprinderii, în special atunci când nu este 

În cazuri complexe precum cele care 

implică mai multe plângeri sau mai mulți 

operatori, călătorii transfrontaliere sau 

accidente pe teritoriul altui stat membru 

decât cel care a acordat licența 

întreprinderii, în special atunci când nu este 
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clar care organism național de executare 

este competent sau atunci când acest lucru 

ar facilita sau ar accelera soluționarea 

plângerii, organismele naționale de 

executare cooperează pentru a identifica un 

organism „principal” care să servească 

drept punct unic de contact pentru călători. 

Toate organismele naționale de executare 

implicate cooperează pentru a facilita 

soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb 

de informații, prin asistență pentru 

traducerea documentelor și prin furnizarea 

de informații cu privire la circumstanțele 

incidentelor). Călătorii sunt informați cu 

privire la organismul care acționează în 

calitate de organism „principal”. 

clar care organism național de executare 

este competent sau atunci când acest lucru 

ar facilita sau ar accelera soluționarea 

plângerii, organismele naționale de 

executare cooperează pentru a identifica un 

organism „principal” care să servească 

drept punct unic de contact pentru călători. 

Toate organismele naționale de executare 

implicate cooperează pentru a facilita 

soluționarea plângerii (inclusiv prin schimb 

de informații, prin asistență pentru 

traducerea documentelor și prin furnizarea 

de informații cu privire la circumstanțele 

incidentelor). Călătorii sunt informați cu 

privire la organismul care acționează în 

calitate de organism „principal”. În plus, 

în toate cazurile, organismele naționale 

de executare asigură în orice caz 

conformitatea cu Regulamentul (UE) 

2017/23941a al Parlamentului European 

și al Consiliului. 

 _________________ 

 1a Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autoritățile naționale însărcinate să 

asigure respectarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului și de 

abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0441 

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la asistența pentru 

dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (2018/2081(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 26 din Declarația universală a drepturilor omului (DUDO), 

potrivit căruia „orice persoană are dreptul la educație. Educația trebuie să fie gratuită, 

cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și fundamental”, 

– având în vedere documentul intitulat „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă”, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 

2015, care recunoaște că echitatea, incluziunea și egalitatea de gen prezintă o legătură 

foarte strânsă cu dreptul la educație pentru toți, 

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special Obiectivul nr. 4, 

„Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, precum și Declarația de la 

Incheon și Cadrul de acțiune pentru punerea în aplicare a ODD nr. 4 care prevede că 

„egalitatea de gen este legată în mod indisolubil de dreptul la educație pentru toți”,  

– având în vedere Recomandarea nr. 36 (2017) a Comitetului ONU pentru eliminarea 

discriminării împotriva femeilor privind dreptul fetelor și al femeilor la educație, 

– având în vedere programul de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru 

dezvoltare, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 

2015, 

– având în vedere Rezoluția nr. 35/L2 a Consiliului ONU pentru drepturile omului din 

22 iunie 2017 intitulată „Dreptul la educație: măsuri subsecvente Rezoluției 8/4 a 

Consiliului pentru drepturile omului”, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2002 intitulată „Educație și formare 

profesională în contextul reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare” 

(COM(2002)0116), 

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 2010 intitulat „Îmbunătățirea 

cantitativă și calitativă a educației în țările în curs de dezvoltare” (SEC(2010)0121), 
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– având în vedere comunicarea Comisiei din 2018 intitulată „Educația în situații de 

urgență și de criză prelungită” (COM(2018)0304), 

– având în vedere Declarația de la Charlevoix privind o educație de calitate pentru fete, 

adolescente și femei în țările în curs de dezvoltare, adoptată de G7 la 9 iunie 2018, 

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea și Codul de conduită al UE în 

materie de diviziune a muncii în cadrul politicii de dezvoltare (COM(2007)0072), 

– având în vedere Rezoluția sa din 31 mai 2018 referitoare la implementarea 

Documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) al serviciilor Comisiei intitulat 

„Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin 

intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la îmbunătățirea 

sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare2, 

– având în vedere raportul anual de monitorizare privind educația al Unesco, publicat în 

2017 și intitulat „Asumarea responsabilității în materie de educație: cum ne respectăm 

angajamentele”, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0327/2018), 

A. întrucât educația este un drept fundamental al omului și este esențială pentru atingerea 

tuturor ODD, împiedică transmiterea sărăciei între generații și joacă un rol esențial în 

realizarea egalității între femei și bărbați și în emanciparea femeilor; întrucât educația, 

ca spațiu al drepturilor, depășește sfera egalității aritmetice și urmărește promovarea 

unei veritabile egalități de gen în și prin educație;  

B. întrucât cea mai recentă comunicare a Comisiei privind educația în țările în curs de 

dezvoltare datează din 2002 și a fost actualizată doar în 2010 printr-un document de 

lucru; 

C. întrucât ajutorul pentru educație reprezenta 8,3 % din totalul ajutorului pentru 

dezvoltare în 2009; întrucât acest procent a scăzut la 6,2 % în 2015; întrucât pentru 

Uniune și statele sale membre această pondere a scăzut de la 11 % la 7,6 % în aceeași 

perioadă; 

D. întrucât ajutorul pentru educația de bază al Uniunii și statelor sale membre a scăzut cu 

33,9 % între 2009 și 2015, ceea ce reprezintă mai mult decât ajutorul pentru educație în 

general (15,2 %); 

E. întrucât, în 2015, 264 milioane de copii și tineri având vârsta de a fi școlarizați în 

învățământul primar sau secundar nu frecventau școala; 

F. întrucât, la sfârșitul anului 2017, numărul de refugiați la nivel global era de peste 25,4 

milioane, dintre care 7,4 milioane erau copii cu vârsta de școlarizare în învățământul 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0239. 
2  Texte adoptat, P8_TA(2018)0104. 
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primar, iar 4 milioane dintre aceștia nu aveau acces la niciun fel de învățământ primar; 

întrucât în țările afectate de situații de fragilitate și conflicte există cu 37 % mai multe 

fete decât băieți care nu sunt școlarizate în învățământul primar, iar femeile tinere sunt 

în proporție de circa 90 % mai susceptibile decât băieții de a nu frecventa învățământul 

secundar în țările care nu sunt afectate de conflicte;  

G. întrucât raportul din 2017 privind obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU indică 

faptul că, în 2011, numai aproximativ un sfert dintre școlile din Africa Subsahariană au 

avut energie electrică și mai puțin de jumătate au avut acces la apă potabilă; întrucât 

Africa Subsahariană are cel mai mic procent de cadre didactice instruite, atât în 

învățământul primar, cât și în cel secundar; 

H. întrucât ajutorul pentru educație în țările în curs de dezvoltare a pus accentul prea mult 

pe numărul de elevi înscriși și nu s-a concentrat suficient pe calitatea educației oferite; 

întrucât ODD nr. 4 urmărește să asigure o educație de calitate pentru toți până în 2030; 

I. întrucât anumite întreprinderi din țările în curs de dezvoltare se confruntă cu dificultăți 

în a identifica forța de muncă cu calificări care să răspundă nevoilor lor; 

J. întrucât eforturile depuse din 2016, care sunt binevenite, nu au fost suficiente pentru a 

recupera întârzierile acumulate și trebuie, prin urmare, să fie continuate de-a lungul 

timpului și amplificate; 

K. întrucât, potrivit UNESCO, ajutorul pentru educație în țările cu venituri reduse și medii 

inferioare ar trebui să fie înmulțit cu șase în vederea atingerii ODD nr. 4 până în 2030; 

întrucât, potrivit Comisiei internaționale privind finanțarea oportunităților educaționale 

în lume, ajutorul pentru educație ar trebui să ajungă la 89 miliarde USD în 2030, 

comparativ cu 12 în prezent, 

Educația în centrul dezvoltării 

1. își exprimă convingerea că ajutorul pentru educație trebuie să fie o prioritate, deoarece 

educația reprezintă un drept fundamental, dar și pentru că este esențială pentru 

realizarea altor ODD: dezvoltarea economică și reducerea inegalităților, egalitatea de 

gen, capacitarea fetelor și a femeilor, incluziunea socială a  persoanelor cu handicap, 

sănătatea, democrația și statul de drept și prevenirea conflictelor; 

2. regretă, prin urmare, că ajutorul pentru educație nu reprezintă o prioritate pentru 

donatorii internaționali; solicită ca educația să fie plasată în centrul politicilor de 

dezvoltare ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre; 

3. recunoaște că îndeplinirea ODD nr. 4 necesită investiții masive în sistemele de 

învățământ; afirmă că aceste investiții vor trebui făcute mai întâi de țările în curs de 

dezvoltare, dar că ajutorul internațional va continua să fie indispensabil pentru 

reducerea decalajului în materie de finanțare; 

4. invită Comisia să actualizeze comunicarea sa în materie de educație și formare în 

contextul reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare, care datează din 2002, precum 

și documentul său de lucru din 2010; indică faptul că noua comunicare va trebui să 

planifice mijloacele pentru atingerea ODD nr. 4 până în 2030; 

5. invită Uniunea și statele sale membre să aloce educației 10 % din asistența oficială 
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pentru dezvoltare până în 2024 și 15 % în 2030; 

6. reamintește că intensificarea necesară a eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare 

pentru promovarea regimurilor fiscale echitabile și combaterea fluxurilor de capital 

ilicite și creșterea indispensabilă a ajutorului public pentru dezvoltare nu vor fi 

suficiente pentru a acoperi deficitul de finanțare; solicită, prin urmare, crearea de 

mijloace de finanțare inovatoare, cu efect de levier și care să fie aliniate la mecanismele 

și inițiativele de finanțare existente, pentru a consolida sistemele naționale de educație; 

7. urmărește cu interes propunerea făcută de Comisia internațională privind finanțarea 

oportunităților educaționale în lume de a crea un instrument internațional de finanțare 

pentru educație, cu condiția ca acesta să completeze într-adevăr eforturile actuale și nu 

să le înlocuiască; consideră că această inițiativă ar trebui să se desfășoare în sinergie cu 

acțiunile Parteneriatului global pentru educație; precizează că, înainte de orice finanțare, 

trebuie să se acorde o atenție deosebită solvabilității țărilor eligibile; 

8. subliniază că obiectivul ca 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare a Uniunii să fie 

acordată pentru incluziunea socială și dezvoltarea umană, acoperind serviciile sociale de 

bază, inclusiv sănătatea și educația, este imprecis și nu permite o monitorizare adecvată 

a cheltuielilor; solicită includerea unor obiective cuantificabile în următorul cadru 

financiar multianual; 

Abordarea priorităților 

9. reamintește că stăpânirea învățării de bază, inclusiv competențele digitale, este o 

condiție prealabilă pentru dezvoltarea competențelor și integrarea în viața profesională, 

că educația fetelor reprezintă o pârghie esențială pentru realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, pentru sănătate și bunăstare, precum și pentru crearea de societăți 

pașnice, și că țările cel mai puțin dezvoltate sunt cele mai expuse la lipsa de finanțare, în 

ciuda faptului că sunt țările în care investițiile generează cele mai mari beneficii pentru 

oameni, societate, economie și sănătate; 

10. reamintește că emanciparea grupurilor vulnerabile este esențială pentru a pune capăt 

sărăciei; insistă asupra faptului că toate persoanele, indiferent de sex, etnie, limbă, 

religie, opinii politice sau de altă natură, precum și persoanele cu handicap, migranții și 

populația indigenă, ar trebui să aibă acces la o oportunități de educație și de formare pe 

tot parcursul vieții, incluzive și echitabile; 

11. afirmă în consecință că ajutorul Uniunii în materie de educație trebuie mai întâi să 

îndeplinească două priorități: să pună accentul pe educația de bază de calitate și 

incluzivă și să ofere un sprijin sporit țărilor cel mai puțin dezvoltate; 

12. insistă mai ales asupra obiectivului nr. 4.1 din ODD, care vizează un ciclu de 

învățământ primar și secundar pentru o durată de 12 ani gratuit și de calitate pentru toți; 

reafirmă că acesta ar trebui să reprezinte un pilon esențial al parteneriatului Africa-UE, 

în concordanță cu prioritățile strategice aprobate în timpul summitului UE-Uniunea 

Africană din 2017; precizează că gratuitatea privește nu numai școlarizarea, ci și 

costurile ascunse, ca de exemplu pentru rechizitele școlare, transport și hrană; consideră 

că statele ar trebui să ia în considerare sistemele de burse pentru a permite școlarizarea 

copiilor cei mai dezavantajați; reamintește că este important să se garanteze pluralismul 

și libertatea de alegere a părinților; recomandă, cu toate acestea, Uniunii Europene și 
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statelor membre, în conformitate cu obiectivul nr. 4.1 din ODD și cu articolul 26 din 

DUDO, să nu utilizeze asistența oficială pentru dezvoltarea în scopul sprijinirii 

instituțiilor de învățământ comerciale cu scop lucrativ, care nu respectă principiile și 

valorile Uniunii; 

13. invită Uniunea și statele membre să aloce educației de bază cel puțin jumătate din 

ajutorul lor pentru educație până în 2030; 

14. solicită, de asemenea, ca cel puțin 40 % din ajutorul pentru educație al Uniunii și 

statelor membre să fie direcționat către țările cel mai puțin dezvoltate; 

15. solicită să se acorde o atenție deosebită egalității între fete și băieți, care este esențială 

pentru dezvoltarea durabilă și pentru principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă; solicită 

UE să promoveze o educație incluzivă și de calitate, pentru a elimina barierele din calea 

accesului fetelor la învățământ, a participării lor în școală și a finalizării studiilor lor; 

reamintește obiectivul care vizează ca 85 % din noile programe ale Uniunii Europene să 

aibă ca obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen până în 2020; solicită, în 

sfârșit, sprijinirea formării sistemelor educaționale care să răspundă nevoilor elevilor cu 

handicap, precum și ale altor minorități și grupuri vulnerabile, ținând seama de 

particularitățile locale; 

16. salută adoptarea de către Comisie a comunicării sale privind educația în situații de 

urgență și de criză prelungită și obiectivul de a aloca educației 10 % din ajutorul 

umanitar al Uniunii începând din 2019; 

17. reamintește că educația copiilor refugiați sau strămutați trebuie considerată o prioritate 

încă de la început; subliniază importanța sprijinirii țărilor afectate de situații de 

fragilitate și conflicte pentru a consolida reziliența sistemelor lor și pentru a garanta 

accesul la o educație – inclusiv în ciclul secundar – de calitate pentru copiii și tinerii 

refugiați, pentru persoanele care au fost strămutate în interiorul țării, precum și pentru 

comunitățile-gazdă ale acestora; 

18. subliniază necesitatea unei abordări mai integrate, care să implice toate părțile 

interesate, rapide, sistematice și eficiente ca răspuns la nevoile de educație în situații de 

urgență, în conformitate cu principiul creării unei legături între ajutorul de urgență, 

reabilitare și dezvoltare; 

19. constată că anumite țări vizate nu reușesc sau nu doresc să răspundă nevoilor de bază 

ale populației, inclusiv celor legate de educație; solicită identificarea celui mai potrivit 

partener din societatea civilă și îmbunătățirea și extinderea bunelor practici utilizate în 

domeniu de către ONG-uri și alți actori; 

20. reamintește importanța învățământului secundar, tehnic și profesional pentru capacitatea 

de inserție profesională a tinerilor și dezvoltarea durabilă; consideră că acestea două din 

urmă trebuie să asigure locuri de muncă decente, să fie orientate către nevoile în materie 

de dezvoltare ale țării și nevoile întreprinderilor, în coordonare cu acestea și, pe cât 

posibil, finanțate de ele; atrage atenția asupra proiectelor care implică sectorul privat în 

centrele de formare și invită Comisia să analizeze cum poate fi susținută financiar 

dezvoltarea unor astfel de inițiative; ia act de faptul că planul de investiții externe al 

Uniunii ar putea fi mobilizat pentru a atinge aceste obiective și solicită implicarea 

strategică a organizațiilor societății civile în planificarea și punerea în aplicare în acest 
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domeniu;  

21. își exprimă îngrijorarea cu privire la fenomenul de „exod al creierelor”; constată că 

unele state membre alocă mai mult de jumătate din ajutoarele lor pentru educație taxelor 

de școlarizare, pe teritoriul lor; subliniază că majorarea ajutorului pentru educație va 

trebui să determine reducerea acestei cote; invită statele membre să exploreze și să 

utilizeze bune practici și experiențe, cum ar fi schimburile academice și profesionale; 

consideră că vizele cu intrări multiple ar permite studenților să își actualizeze 

cunoștințele și ar încuraja mobilitatea circulară; solicită, în paralel, instituirea de 

stimulente sau măsuri care să încurajeze studenții să lucreze pentru o perioadă minimă 

în sectorul economic sau guvernamental din țara lor de origine, după ce se întorc, astfel 

încât cunoștințele dobândite să fie în primul rând în beneficiul țărilor partenere;  

22. consideră că un bun proces de predare este esențial pentru învățare; ia act cu îngrijorare 

de faptul că disponibilitatea și calitatea formării cadrelor didactice continuă să fie 

probleme grave, în special în Africa Subsahariană; insistă asupra eforturilor de a furniza 

profesori pentru formarea inițială și continuă, punând accentul pe cunoștințele și 

competențele pedagogice, precum și pe recrutarea, remunerarea și condițiile de muncă 

ale acestora, printre altele pentru a-i încuraja să rămână și să își transmită cunoștințele 

generațiilor viitoare; solicită mai multe programe de schimburi între cadrele didactice 

din țările în curs de dezvoltare și din statele membre ale UE, de exemplu prin 

intermediul programului Erasmus +; 

23. remarcă faptul că sunt necesare investiții masive în infrastructuri, materiale și 

echipamente școlare, în special în zonele rurale sau subpopulate, pentru a asigura 

tuturor accesul egal la educație, fără discriminare; 

24. subliniază importanța noilor tehnologii pentru îmbunătățirea accesului la educație și a 

calității educației, în special pentru diseminarea cunoștințelor, formare, predare și 

perfecționarea cadrelor didactice și administrarea instituțiilor; insistă asupra necesității 

de a profita de șansa oferită de digitalizare pentru a aduce cunoștințe și metode moderne 

de predare în țările în curs de dezvoltare; atrage atenția asupra faptului că aceste noi 

tehnologii trebuie să sprijine eforturile educative și nu să le înlocuiască, reducând 

standardele de predare; solicită o mai bună evaluare a impactului investițiilor 

tehnologice asupra rezultatelor educației; insistă asupra consolidării competențelor 

digitale pentru a promova emanciparea femeilor și a fetelor; 

25. solicită intensificarea eforturilor pentru a răspunde provocărilor legate de excluziunea 

digitală prin educație și formare pentru dobândirea competențelor digitale esențiale și 

prin inițiative de facilitare a utilizării TIC; solicită, în continuare, introducerea 

alfabetizării digitale în programele școlare la toate nivelurile de învățământ în țările în 

curs de dezvoltare, pentru ca elevii să poată dobândi competențele necesare pentru a 

accesa mai ușor informații; 

26. este de opinie că generația următoare trebuie pregătită prin educație să trăiască o viață 

împlinită într-o lume schimbată de robotizare și automatizare; consideră că pentru a 

răspunde așteptărilor populației aflate în căutarea unui loc de muncă și ale 

întreprinderilor, cursurile de formare disponibile ar trebui să aibă un real caracter 

profesional și, în acest sens, nu ar trebui să fie excluse parteneriatele cu sectorul privat 

în domeniul învățământului profesional; subliniază în acest sens importanța flexibilității 

și a competențelor, dar și a competențelor de viață și a competențelor sociale în 
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educație; are certitudinea că pe lângă predarea cunoștințelor teoretice, elevii trebuie să 

dobândească în școli și capacitatea de gândire necesară formulării întrebărilor, 

competențele creative necesare realizării în practică a ideilor, iar rezultatele învățării 

continue trebuie să se manifeste în activitățile desfășurate de-a lungul vieții; 

27. insistă asupra legăturii dintre educație și sănătate; precizează că, pe lângă promovarea 

învățării, medicina școlară și educația pentru sănătate permit să se ajungă la o parte cât 

mai largă a societății; solicită elaborarea unei abordări globale și integrate a educației 

sexuale pentru fete și băieți care să abordeze aspecte legate de sănătate, cum ar fi HIV, 

planificarea familială și sarcina, contribuind, de asemenea, la atingerea unor obiective 

mai generale, cum ar fi îmbunătățirea accesului fetelor la educație; subliniază 

importanța furnizorilor de servicii medicale pentru sprijinul psihosocial, în special în 

țările afectate de conflicte, în scopul de a îmbunătăți reziliența copiilor de vârstă mică; 

28. încurajează statele să introducă cel puțin un an de educație timpurie gratuită, în 

conformitate cu obiectivul nr. 4.2 din ODD; 

29. reiterează faptul că doar un mediu propice permite o educație de calitate, inclusiv 

implicarea părinților, aspectele nutriționale, securitatea, precum și accesul la 

electricitate, apă și salubrizare adecvate, pentru a permite băieților și fetelor să 

beneficieze efectiv de școală și pentru a mări rata de absolvire, în special în 

învățământul primar; 

Îmbunătățirea calității ajutorului 

30. este de părere că evaluările sistemelor de educație, inclusiv educația oferită de 

instituțiile nestatale, a calității educației și a rezultatelor învățării reprezintă o condiție 

prealabilă pentru orice îmbunătățire a eficacității ajutorului; invită Comisia și statele 

membre să finanțeze cercetarea, agregarea datelor și instrumentelor de evaluare fiabile, 

tehnice, nediscriminatorii și independente; 

31. consideră că o mai bună coordonare a donatorilor în cadrul grupurilor locale pentru 

educație este esențială, pentru a evita dublarea eforturilor și chiar conflictul în ceea ce 

privește ajutorul; invită statele membre să utilizeze în mod mai sistematic programarea 

în comun și delegarea; reamintește că ajutorul pentru dezvoltare nu se poate afla în 

serviciul unei strategii de influență; 

32. subliniază obligația guvernelor de a garanta dreptul la educație al cetățenilor lor; 

subliniază, prin urmare, necesitatea de a asigura capacitatea responsabililor la toate 

nivelurile de a furniza servicii tuturor, dar și instituții de învățământ, precum și strategii 

și planuri naționale de educație echitabile, accesibile și nediscriminatorii cu o reală 

asumare, pe baza unei consultări semnificative și a unei participări strategice a 

principalelor părți interesate, inclusiv a societății civile, cu obiective specifice și 

mecanisme de monitorizare, evaluări și inspecții regulate, delimitarea clară și 

transparentă a responsabilităților și alocarea resurselor supusă controalelor 

independente; încurajează adoptarea de cadre naționale de reglementare pentru 

înființarea și funcționarea serviciilor de învățământ; 

33. subliniază previzibilitatea ajutorului și aproprierii sale de către statele partenere; 

precizează, în acest sens, că ajutorul bugetar și asistența acordată de organizațiile 

multilaterale răspund cel mai bine acestor cerințe; 
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34. invită Comisia și statele membre să acorde prioritate sprijinului bugetar sectorial, acolo 

unde este posibil, cu criterii stricte, printre care buna guvernanță, și controale atente, în 

special pentru a evita corupția; reamintește că țările terțe beneficiare se angajează să 

ramburseze plățile în cazul unor nereguli grave; recomandă implicarea societății civile 

în monitorizarea acordurilor de finanțare; subliniază necesitatea de a institui un 

mecanism de monitorizare pentru a investiga dacă ajutorul pentru dezvoltare a fost 

utilizat în mod abuziv și pentru a pune în aplicare sancțiuni în consecință, inclusiv 

realocarea resurselor financiare pentru a spori sprijinul pentru țările cu bune practici în 

acest domeniu;  

35. încurajează Comisia și statele membre să promoveze rolul autorităților locale și al 

organizațiilor societății civile în pregătirea și punerea în aplicare a programelor de 

sprijin pentru educație, inclusiv în cadrul sprijinului bugetar; 

36. constată că numai o treime din ajutorul în domeniul educației este canalizată prin 

organismele multilaterale, față de două treimi în domeniul sănătății; solicită, prin 

urmare, Comisiei și statelor membre să majoreze finanțarea acordată Parteneriatului 

global pentru educație și Fondului „Education cannot wait”; consideră că, în următorul 

său plan strategic pentru perioada de după 2020, Parteneriatul global ar trebui să fie în 

măsură să își extindă perioada de programare de la 3 la 6 ani pentru a permite o 

finanțare mai stabilă și mai previzibilă, deosebit de necesară pentru a consolida 

sistemele de învățământ naționale; 

° 

° ° 

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0446 

Statul de drept în România  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la statul de drept 

în România (2018/2844(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), 

– având în vedere Constituția României, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014, intitulată „Un nou cadru al 

UE pentru consolidarea statului de drept” [COM(2014)0158], 

– având în vedere dezbaterea pe care a organizat-o la 2 februarie 2017 cu privire la 

democrația și justiția în România; 

– având în vedere dezbaterea pe care a organizat-o la 7 februarie 2018 cu privire la 

amenințările pe care le prezintă pentru statul de drept reforma justiției din România; 

– având în vedere dezbaterea pe care a organizat-o la 3 octombrie 2018 cu privire la statul 

de drept în România; 

– având în vedere schimbul de opinii din 1 octombrie 2018 din Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans 

Timmermans, 

– având în vedere audierea organizată la 22 martie 2017 de către Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne cu privire la situația democrației și justiției în România, 

– având în vedere declarația comună din 24 ianuarie 2018 a Președintelui Comisiei, Jean-

Claude Juncker, și a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans cu privire la cele mai 

recente evoluții din România, 

– având în vedere avizul comun al Comisiei de la Veneția din 16 martie 2018 referitor la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1541684601430&uri=CELEX:52014DC0158
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proiectul de lege nr. 140/2017 din România privind modificarea Ordonanței Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

– având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 20 octombrie 2018 referitor la 

modificarea Legii nr. 303/2004 din România privind statutul judecătorilor și 

procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

– având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 20 octombrie 2018 referitor la 

modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală din România, aceste acte 

afectând, de asemenea, Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și 

sancționarea faptelor de corupție și Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

– având în vedere raportul ad-hoc din 11 aprilie 2018 privind România, întocmit de 

Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), 

– având în vedere Raportul Comisiei din 15 noiembrie 2017 întocmit în cadrul 

Mecanismului de cooperare și verificare privind progresele înregistrate de România, 

– având în vedere adoptarea de către Parlamentul României în decembrie 2017 a trei legi 

de reformare a sistemului judiciar, având ca obiect modificarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; având în 

vedere adoptarea modificărilor aduse Codului penal în iunie 2018 și Codului de 

procedură penală în iulie 2018, 

– având în vedere Rezoluția 2226/2018 și Recomandarea 2134/2018 ale Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (PACE), 

– având în vedere decizia Curții Constituționale din România din 20 octombrie 2018 prin 

care aceasta a declarat neconstituționale 64 dintre cele 96 de modificări aduse Codului 

de procedură penală; având în vedere declarația Curții Constituționale din 25 octombrie 

2018 privind faptul că 30 dintre modificările aduse Codului penal sunt incompatibile cu 

Constituția; 

– având în vedere protestele în masă ce au avut loc repetat din ianuarie 2017 împotriva 

corupției și pentru statul de drept, inclusiv protestul în masă „Diaspora acasă” din 10 

august 2018 de la București, ce s-a soldat cu sute de persoane care au avut nevoie de 

tratament medical în urma intervenției violente a poliției; 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității 

umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, 

inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt 

comune statelor membre, într-o societate în care prevalează pluralismul, 

nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați 

(articolul 2 din TUE); 

B. întrucât articolul 6 alineatul (3) din TUE confirmă că drepturile fundamentale, astfel 

cum sunt garantate de CEDO și care rezultă din tradițiile constituționale comune 

statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii; 
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C. întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă conform căreia 

statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, 

consacrate în CEDO și în Carta drepturilor fundamentale; 

D. întrucât independența sistemului judiciar este consacrată la articolul 47 din Carta 

drepturilor fundamentale și la articolul 6 din CEDO și reprezintă o condiție esențială a 

principiului democratic al separării puterilor; 

E. întrucât, în raportul său privind România din aprilie 2018, Grupul de state împotriva 

corupției al Consiliului Europei (GRECO) a exprimat îngrijorări serioase cu privire la 

anumite aspecte ale legilor privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea 

judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, legi adoptate de Parlamentul României, 

precum și cu privire la proiectele de modificare a legislației penale; întrucât GRECO 

pune sub semnul întrebării procesul legislativ, exprimă temeri cu privire la impactul 

asupra independenței judiciare și lasă să se înțeleagă că ar fi avut loc o încălcare 

implicită a standardelor în materie de combatere a corupției; 

F. întrucât, în avizul său nr. 924/2018 din 20 octombrie 2018, care s-a limitat la „anumite 

aspecte ale proiectelor, deosebit de controversate”, Comisia de la Veneția a observat în 

concluzie că, „deși li s-au adus o serie de îmbunătățiri binevenite în urma criticilor și a 

mai multor decizii ale Curții Constituționale, (...) cele trei proiecte de lege conțin 

aspecte importante care (...) ar putea conduce la exercitarea de presiuni asupra 

judecătorilor și procurorilor și ar putea, în cele din urmă, să submineze independența 

sistemului judiciar și a membrilor acestuia, iar împreună cu mecanismul de pensionare 

anticipată, i-ar putea submina eficiența și calitatea, ceea ce ar putea afecta negativ lupta 

împotriva corupției”, considerând că este probabil ca aceste aspecte „să submineze 

încrederea publică în sistemul judiciar”1; 

G. întrucât, în avizul său nr. 930/2018 din 20 octombrie 2018, Comisia de la Veneția a 

constatat că „este necesar și oportun ca Parlamentul României să întreprindă o reformă a 

codurilor din domeniul penal pentru a pune în aplicare deciziile Curții Constituționale și 

directivele în materie ale UE” și că multe dintre modificări „vor afecta grav eficacitatea 

sistemului de justiție penală din România în combaterea diferitelor forme de 

infracționalitate, inclusiv infracțiuni legate de corupție, infracțiuni de violență și 

criminalitatea organizată”2; 

H. întrucât, în avizul său comun nr. 914/2018 din 16 martie 2018, Comisia de la Veneția a 

salutat faptul că, „în cadrul reuniunilor de la București, inițiatorii proiectului de lege și-

au manifestat disponibilitatea de a modifica proiectul de lege în mai multe aspecte” și a 

invitat autoritățile din România să aibă în vedere recomandările sale principale, și 

anume faptul că „noile cerințe privind raportarea și publicarea prevăzute de proiectul de 

lege, inclusiv sancțiunea de suspendare a activității și dizolvare în caz de nerespectare, 

sunt în mod evident inutile și disproporționate și ar trebui abrogate” și că publicarea o 

dată la șase luni a rapoartelor financiare detaliate și indicarea surselor de venit, 

indiferent de sumă, împreună cu sancțiunea de desființare, vor avea ca efect 

„intimidarea societății civile” și vor veni în conflict cu „libertatea de asociere și dreptul 

                                                 
1  Avizul Comisiei de la Veneția nr. 924/2018 din 20 octombrie 2018 (CDL-

AD(2018)017). 
2  Avizul Comisiei de la Veneția nr. 930/2018 din 20 octombrie 2018 (CDL-

AD(2018)021). 
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la respectarea vieții private”1; 

I. întrucât Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a invitat România să respingă 

proiectele de legi înaintate recent, prin care ONG-urilor li se impun noi obligații de 

raportare financiară, să le modifice în conformitate cu recomandările Comisiei de la 

Veneția și ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR) și să le supună 

unei largi consultări publice înainte de adoptare2; 

J. întrucât, la 19 iulie 2018, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 

privire la faptul că România nu a transpus în dreptul intern cea de-a patra Directivă 

privind combaterea spălării banilor; întrucât, la 24 octombrie 2018, Parlamentul 

României a adoptat „proiectul de lege privind combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului”; 

K. întrucât există o dezbatere continuă cu privire la rolul Serviciului Român de Informații 

(SRI) și pretinsa lui ingerință în activitatea sistemului judiciar din România, fiind aduse 

în discuție posibila amploare și modalitățile acestei ingerințe; întrucât, în avizul său din 

20 octombrie 2018, Comisia de la Veneția a constatat că „este necesară o revizuire 

amănunțită a normelor juridice privind controlul serviciilor de informații”; 

L. întrucât, în mai 2016, a fost lansată o petiție de revizuire a Constituției din România 

pentru a se limita definiția familiei la căsătoria dintre un bărbat și o femeie; întrucât 

numeroase grupuri de apărare a drepturilor omului și-au exprimat preocuparea cu 

privire la faptul că această propunere ar putea duce la o încălcare a standardelor 

internaționale în materie de drepturi ale omului și la creșterea discriminării homofobe în 

România; întrucât parlamentul a aprobat această revizuire cu o majoritate de două 

treimi; întrucât la referendumul organizat pe această temă nu s-a înregistrat pragul 

minim necesar de 30% din alegători; 

M. întrucât România se plasează pe locul 25 din cele 28 de state membre în ceea ce privește 

legislația, discursul de incitare la ură și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, 

potrivit Analizei anuale din 2018 a situației drepturilor omului în cazul persoanelor 

LGBTI în Europa, publicată de Regiunea Europa a Asociației Internaționale a 

Lesbienelor și Homosexualilor (ILGA-Europa); 

N. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a respecta libertatea și 

pluralismul mass-mediei, precum și dreptul la informare și la libertatea de exprimare; 

întrucât avertizarea în interesul public este o parte esențială a jurnalismului de 

investigație și a libertății presei și întrucât, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 

din 23 aprilie 2018 privind consolidarea protecției denunțătorilor la nivelul UE 

(COM(2018)0214), în majoritatea statelor membre avertizorii sunt protejați doar în 

situații foarte limitate; întrucât rolul mass-mediei de supraveghere publică este esențial 

pentru garantarea acestor drepturi și pentru protecția tuturor celorlalte drepturi 

fundamentale; 

                                                 
1  Avizul comun al Comisiei de la Veneția nr. 914/2018 din 16 martie 2018 (CDL-

AD(2018)004). 
2  Rezoluția 2226/2018 și Recomandarea 2134/2018 ale Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei. 
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O. întrucât organizația Reporteri Fără Frontiere a atras atenția asupra încercărilor de a 

transforma mass-media din România în instrumente de propagandă politică și și-a 

exprimat îngrijorarea cu privire la cenzura politică din mass-media1; 

P. întrucât articolul 12 din Carta drepturilor fundamentale stipulează că orice persoană are 

dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la toate nivelurile, în 

special în domeniile politic, sindical și civic; 

Q. întrucât relatările cu privire la intervenții violente ale poliției române în timpul 

protestelor din 10 august 2018 au trezit preocupări serioase cu privire la 

proporționalitatea utilizării forței și la încălcarea drepturilor fundamentale ale 

protestatarilor, fapt ce a dus la declanșarea unor anchete, aflate încă în curs, de către 

autoritățile române de aplicare a legii; 

R. întrucât corupția reprezintă în continuare o provocare în UE; întrucât caracterul și 

amploarea corupției poate să varieze de la un stat membru la altul, însă acest fenomen 

prejudiciază UE în ansamblu, precum și economia și societatea europeană și 

îngreunează dezvoltarea economică, subminează democrația și aduce prejudicii statului 

de drept; 

S. întrucât Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a fost revocat din 

funcție la 9 iulie 2018, în pofida avizului Consiliului Superior al Magistraturii, în urma 

unei decizii a Curții Constituționale care a limitat prerogativele Președintelui; întrucât 

Comisia de la Veneția a declarat, dimpotrivă, în avizul său din 20 octombrie 2018, că ar 

fi important „să se întărească independența procurorilor și să se mențină și să se 

consolideze rolul unor instituții precum Președinția și CSM, capabile să echilibreze 

influența ministrului justiției”; întrucât, la 24 octombrie 2018, ministrul justiției a cerut 

revocarea procurorului general, acuzându-l de depășirea atribuțiilor sale, 

1. subliniază că este de importanță fundamentală să se asigure respectarea deplină a 

valorilor europene comune enumerate la articolul 2 din TUE și să se garanteze 

drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene; 

2. este profund preocupat de revizuirea legislației judiciare și penale din România, 

îndeosebi din cauza posibilității ca aceasta să ducă la subminarea structurală a 

independenței sistemului judiciar și a capacității acestuia de a combate în mod efectiv 

corupția din România, precum și la slăbirea statului de drept; 

3. condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la 

București din august 2018; face apel la autoritățile române să asigure o investigare 

transparentă, imparțială și efectivă a acțiunilor forțelor de ordine; 

4. face apel la autoritățile române să instituie garanții prin care să asigure o bază 

transparentă și legală pentru orice tip de cooperare instituțională și să evite orice 

ingerință care eludează mecanismele de verificare și de echilibrare; solicită întărirea 

controlului parlamentar asupra serviciilor de informații; 

5. îndeamnă autoritățile din România să se opună oricăror măsuri care ar duce la 

                                                 
1  https://rsf.org/en/romania 
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dezincriminarea corupției în rândul demnitarilor și funcționarilor și să aplice strategia 

națională anticorupție; 

6. recomandă insistent să se reconsidere legislația privind finanțarea, organizarea și 

funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul acesteia de a intimida societatea 

civilă și de a intra în conflict cu principiul libertății de asociere și cu dreptul la viața 

privată; consideră că această legislație trebuie aliniată pe deplin la cadrul UE; 

7. îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate 

recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se 

abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv 

independența sistemului judiciar; îndeamnă la purtarea unui dialog constant cu 

societatea civilă și subliniază că trebuie abordate chestiunile menționate mai sus pe baza 

unui proces transparent și incluziv; încurajează solicitarea din proprie inițiativă a 

avizelor Comisiei de la Veneția cu privire la măsurile legislative în cauză înainte de 

aprobarea lor definitivă; 

8. face apel la guvernul român să coopereze cu Comisia Europeană în conformitate cu 

principiul cooperării loiale prevăzut de tratat; 

9. își reiterează regretul cu privire la decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE pe 

2017 privind combaterea corupției și îndeamnă cu insistență Comisia să își reia fără 

întârziere exercițiul anual de monitorizare a luptei împotriva corupției în toate statele 

membre; invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori stricți și de criterii 

uniforme ușor aplicabile, pentru a măsura nivelul corupției din statele membre și pentru 

a evalua politicile anticorupție ale acestora, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului 

din 8 martie 2016 referitoare la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor 

financiare ale UE1; 

10. susține cu fermitate un proces regulat, sistematic și obiectiv de monitorizare și de 

dialog, cu participarea tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor de bază ale 

UE, și anume a democrației, drepturilor fundamentale și statului de drept, proces care să 

implice Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția 

Parlamentului din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei 

referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale (Pactul pentru DSF)2; reiterează faptul că acest mecanism ar 

trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice pentru fiecare țară3; 

11. face apel la Comisie, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze acțiunile 

întreprinse de autoritățile române pe baza recomandărilor, continuând să ofere sprijin 

complet României în identificarea unor soluții adecvate; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui 

României. 

                                                 
1  JO C 50, 9.2.2018, p. 2. 
2  JO C 215, 19.6.2018, p. 162. 
3  A se vedea: Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la 

situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (JO C 238, 6.7.2018, p. 
2). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0447 

Standardele minime pentru minorități în UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la standardele 

minime pentru minorități în UE (2018/2036(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE) și articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere articolele 10, 21 și 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 

aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 

origine etnică1 (Directiva privind egalitatea rasială), 

– având în vedere criteriile de la Copenhaga și ansamblul de norme ale Uniunii pe care o 

țară candidată trebuie să le respecte dacă dorește să adere la Uniune (acquis-ul), 

– având în vedere Declarația ONU cu privire la drepturile persoanelor aparținând 

minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice și Declarația ONU privind 

drepturile popoarelor indigene, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1948, 

– având în vedere Rezoluția ONU A/RES/60/7, adoptată de Adunarea Generală la 

1 noiembrie 2005, privind comemorarea Holocaustului, 

– având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele anexate, în 

special protocolul 12 privind nediscriminarea, 

– având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA) pe 2018 și al doilea sondaj al acesteia privind minoritățile și discriminarea în 

Uniunea Europeană (EU-MIDIS II), 

                                                 
1  JO L 180, 19.7.2000, p. 22. 
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– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 

și protocolul opțional la aceasta (A/RES/61/106), adoptat la 13 decembrie 2006, 

– având în vedere Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului 

Europei și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, 

– având în vedere Rezoluția nr 1985 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

adoptată în 2014, privind situația și drepturile minorităților naționale în Europa, 

– având în vedere Rezoluția 2153 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată 

în 2017, privind promovarea incluziunii romilor și nomazilor, 

– având în vedere Rezoluția 2196 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată 

în 2018, privind protecția și promovarea limbilor regionale și minoritare în Europa, 

– având în vedere Rezoluția 424 a Congresului Autorităților Locale și Regionale al 

Consiliului Europei, adoptată în 2017, privind limbile regionale și minoritare în Europa 

de astăzi, 

– având în vedere Recomandarea 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

adoptată în 1993, referitoare la un protocol adițional privind drepturile minorităților la 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

– având în vedere Declarația Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind 

proliferarea în Europa a atitudinilor negative și a violenței rasiste îndreptate împotriva 

romilor, adoptată la 1 februarie 2012, 

– având în vedere Orientarea nr. 5 privind relațiile dintre Consiliul Europei și Uniunea 

Europeană, adoptată de Consiliul Europei la cel de-al treilea Summit al șefilor de stat și 

de guvern de la Varșovia, 16-17 mai 2005, 

– având în vedere Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990 și numeroasele 

recomandări și orientări tematice privind drepturile minorităților prezentate de Înaltul 

Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale și de Biroul OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 referitoare la protecție și 

nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la „Aspecte legate de 

drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea 

atitudinilor negative față de romi”2, 

– având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 

privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin 

intermediul dreptului penal3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0032. 
2  JO C 346, 27.9.2018, p. 171. 
3  JO L 328, 6.12.2008, p. 55. 
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fundamentale în Uniunea Europeană1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2015, cu ocazia Zilei internaționale a 

romilor, referitoare la „Atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a 

Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial ”2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la limbile europene 

amenințate de dispariție și la diversitatea lingvistică din Uniunea Europeană3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2005 referitoare la protecția minorităților și 

politicile de combatere a discriminărilor într-o Europă extinsă4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2017 referitoare la „Raportul privind 

cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor 

democratice ”5, 

– 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 fundamentale6, 

– având în vedere hotărârile și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), 

în special în cauza T-646/13 (Minority SafePack - one million signatures for diversity in 

Europe v Commission), și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), 

– având în vedere rapoartele și studiile FRA, printre care raportul intitulat „Respectarea și 

protecția persoanelor care aparțin minorităților, 2008-2010”, precum și alte rapoarte 

relevante ale organizațiilor și ale ONG-urilor naționale, europene și internaționale în 

acest sens, 

– având în vedere activitățile și constatările Intergrupului pentru minorități tradiționale, 

comunități naționale și limbi al Parlamentului European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 

avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0353/2018), 

A. întrucât drepturile persoanelor aparținând minorităților sunt parte integrantă a 

drepturilor omului care sunt universale, indivizibile și independente; întrucât protecția și 

promovarea drepturilor minorităților este esențială pentru pace, securitate și stabilitate și 

pentru promovarea toleranței, a respectului reciproc și a înțelegerii și cooperării între 

toate persoanele care locuiesc într-un teritoriu; 

B. întrucât UE este un mozaic de culturi, limbi, religii, tradiții și istorie, formând o 

comunitate de cetățeni diverși, uniți de valorile lor fundamentale comune; întrucât 

                                                 
1  JO C 238, 6.7.2018, p. 2. 
2  JO C 328, 6.9.2016, p. 4. 
3  JO, C 93, 9.3.2016, p. 52. 
4  JO C 124 E, 25.5.2006, p. 405. 
5  JO C 369, 11.10.2018, p. 11. 
6  JO C 215, 19.6.2018, p. 162. 
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această bogăție a Europei nu este o certitudine și ar trebui să fie protejată și alimentată; 

C. întrucât aproximativ 8 % din cetățenii UE aparțin unei minorități naționale și 

aproximativ 10 % vorbesc o limbă regională sau minoritară; întrucât hărțuirea, 

discriminarea - inclusiv discriminarea multiplă și intersecțională - și violența persistente 

limitează capacitatea persoanelor de a beneficia pe deplin de drepturile și libertățile lor 

fundamentale și subminează participarea lor egală în societate; 

D. întrucât protecția drepturilor persoanelor care aparțin minorităților poate contribui la 

construirea unui viitor sustenabil pentru Europa și la garantarea respectării principiilor 

demnității, egalității și nediscriminării; întrucât beneficiile nu se limitează la minorități, 

deoarece această protecție și promovare va aduce stabilitate, dezvoltare economică și 

prosperitate tuturor; 

E. întrucât Tratatul de la Lisabona a introdus noțiunea de „persoane care aparțin 

minorităților” în dreptul primar al UE, aceasta fiind prima referire explicită în istoria 

dreptului UE; întrucât articolul 2 din TUE prevede că „Uniunea se întemeiază pe 

valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, supremației legii, 

precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care 

aparțin minorităților” și că „aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 

caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate 

între femei și bărbați”; întrucât aceste valori sunt comune statelor membre și trebuie 

respectate și promovate activ atât de către UE, cât și de fiecare stat membru în toate 

politicile acestora, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, într-un mod coerent; întrucât 

aceste drepturi merită să beneficieze de același tratament ca celelalte drepturi consacrate 

în tratate; 

F. întrucât tratatele UE, urmând abordarea dreptului internațional în acest sens, nu definesc 

termenul de „minorități”; întrucât, în temeiul articolului 17 din TUE, Comisia trebuie să 

asigure aplicarea tratatelor; 

G. întrucât articolul 19 din TFUE prevede că Consiliul, hotărând în unanimitate, în 

conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului 

European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii discriminării; 

H. întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a făcut ca noțiunea de 

„minorități naționale” să devină un termen al dreptului UE; întrucât articolul 21 din 

cartă subliniază în mod explicit că discriminarea este interzisă; întrucât ar trebui 

acordată o atenție deosebită protecției drepturilor fundamentale ale celor aflați în 

situațiile cele mai vulnerabile; 

I. întrucât, atunci când definește cetățenia Uniunii, articolul 9 din TUE prevede în mod 

explicit că Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o 

atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale; 

J. întrucât Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta limbilor 

reprezintă realizări majore ale sistemului internațional de protecție a minorităților și 

instrumente internaționale importante de stabilire a standardelor pentru statele părți; 

întrucât efectul acordurilor este slăbit de un proces lent de ratificare, de rezervele emise 

de părți și de lipsa de competențe de control, ceea ce face ca acestea să depindă de 

bunăvoința statelor; întrucât nepunerea sistematică în aplicare a hotărârilor, a deciziilor 
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și a recomandărilor conduce, de asemenea, la o normalizare a neconformității cu cele 

două instrumente internaționale; 

K. întrucât, atunci când se dezvoltă la nivel european standarde minime comune de 

protecție a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, ar trebui să fie luate în 

considerare cele mai bune practici deja utilizate în statele membre, de exemplu cele din 

Italia (Alto Adige/Tirolul de Sud) sau Germania (Schleswig-Holstein); 

L. întrucât drepturile persoanelor aparținând minorităților sunt garantate atât prin 

acordurile internaționale multilaterale, cât și prin acordurile bilaterale și sunt consacrate 

în sistemele constituționale ale mai multor state membre, iar respectarea acestora este o 

condiție obligatorie pentru evaluarea statului de drept; 

M. întrucât Directiva privind egalitatea rasială reprezintă o măsură legislativă esențială 

pentru combaterea discriminării etnice și rasiale; întrucât mai multe state membre nu au 

pus-o încă în aplicare în totalitate; întrucât articolul 5 din Directiva în cauză prevede că, 

pentru a asigura egalitatea deplină, principiul egalității de tratament nu trebuie să 

împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea 

sau compensarea dezavantajelor legate de rasă sau origine etnică; 

N. întrucât mottoul UE, adoptat din anul 2000, este „Unită în diversitate” și subliniază 

respectarea diversității ca fiind una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene; 

O. întrucât criteriile de la Copenhaga sunt parte a criteriilor de aderare la UE; întrucât unul 

dintre cele trei criterii de la Copenhaga impune clar țărilor să asigure democrația, statul 

de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; întrucât, după ce o 

țară candidată devine stat membru, drepturile minorităților nu mai sunt monitorizate; 

P. întrucât experiența arată că țările în fază de preaderare sunt mai dispuse să respecte 

criteriile de la Copenhaga; întrucât, ca urmare a lipsei unui cadru adecvat pentru a 

garanta îndeplinirea acestor criterii după aderare, numeroase state membre se pot 

confrunta cu un regres grav în urma aderării la UE; întrucât UE nu dispune încă de 

standarde comune la nivelul Uniunii pentru protecția minorităților în statele membre ale 

UE; 

Q. întrucât, în prezent, Uniunea dispune doar de instrumente cu o eficacitate limitată pentru 

a reacționa la manifestări sistematice și instituționale de discriminare, rasism și 

xenofobie; întrucât, în ciuda numeroaselor solicitări adresate Comisiei, nu au fost luate 

decât măsuri limitate pentru a asigura o protecție reală a persoanelor aparținând 

minorităților; 

R. întrucât este necesar să se dezvolte mecanisme și procese puternice privind statul de 

drept, pentru a se asigura că principiile și valorile din Tratat sunt respectate în întreaga 

Uniune; întrucât respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este un 

element constitutiv al acestor valori; întrucât ar trebui să existe mecanisme eficace care 

să acopere lacunele existente; întrucât astfel de mecanisme ar trebui să fie bazate pe 

elemente concrete, obiective și nediscriminatorii, să respecte principiile subsidiarității, 

necesității și proporționalității, să se aplice atât statelor membre, cât și instituțiilor 

Uniunii și să se bazeze pe o abordare treptată, care să includă atât o componentă 

preventivă, cât și una corectivă; întrucât Parlamentul și-a afirmat sprijinul în acest sens, 

prin Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei 
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referitoare la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale, care ar putea fi esențial pentru abordarea europeană coordonată 

a guvernanței, ceea ce lipsește în prezent; 

S. întrucât limbile sunt o parte integrantă a identității europene și constituie expresia cea 

mai directă a culturii; întrucât respectarea diversității lingvistice este o valoare 

fundamentală a UE, astfel cum se prevede, de exemplu, în articolul 22 din cartă și în 

preambulul la TUE, care se referă la „moștenirea culturală, religioasă și umanistă a 

Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile 

și inalienabile ale ființei umane, precum și libertatea, democrația, egalitatea și statul de 

drept”; 

T. întrucât diversitatea lingvistică este o parte importantă a bogăției culturale a unei 

regiuni; întrucât între 40 și 50 de milioane de persoane din UE vorbesc una dintre cele 

60 de limbi regionale și minoritare ale acesteia, unele dintre ele fiind grav amenințate; 

întrucât declinul limbilor minoritare este perceptibil în întreaga Europă; întrucât limbile 

care sunt vorbite de comunitățile mici și care nu au niciun statut oficial sunt mai expuse 

riscului de extincție; 

U. întrucât se estimează că o persoană dintr-o mie utilizează un limbaj național prin semne 

ca limbă maternă; întrucât acestor limbaje ar trebui să li se acorde un statut oficial;  

V. întrucât, în societățile favorabile incluziunii, atât identitatea individuală, cât și 

identitatea națională sunt importante și nu se exclud una pe cealaltă; întrucât sistemele 

legislative naționale ale statelor membre conțin deficiențe importante în ceea ce privește 

minoritățile, și reprezintă un nivel scăzut de armonizare și de simetrie; 

W. întrucât patrimoniului cultural al Europei este bogat și divers; întrucât patrimoniul 

cultural îmbogățește viața cetățenilor; întrucât articolul 3 din TUE stipulează că 

Uniunea trebuie să respecte „bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează 

la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”; întrucât persoanele care 

aparțin minorităților care trăiesc de secole în Europa contribuie la acest patrimoniu 

bogat, unic și divers și sunt parte integrantă a identității europene; 

X. întrucât există discrepanțe mari între statele membre în ceea ce privește recunoașterea 

minorităților și respectarea drepturilor lor; întrucât minoritățile din întreaga UE se 

confruntă, încă, cu discriminarea instituționalizată, fac obiectul unor stereotipuri 

insultătoare și chiar drepturile lor dobândite sunt adesea diminuate sau aplicate în mod 

selectiv; 

Y. întrucât există o diferență între protejarea minorităților și politicile de combatere a 

discriminării; întrucât nediscriminarea nu este suficientă pentru a opri asimilarea; 

întrucât o egalitate reală nu presupune doar abținerea de la discriminare și înseamnă 

garantarea faptului că minoritățile beneficiază de drepturile lor, cum ar fi dreptul la 

identitate, la utilizarea limbii și la educație, drepturile culturale și cetățenești etc., la 

același nivel cu majoritatea; 

Z. întrucât creșterea violenței xenofobe și a discursului de incitare la ură în Uniunea 

Europeană, promovate adesea de forțe de extremă dreapta, afectează și vizează 

persoanele care aparțin minorităților; 
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AA. întrucât cetățenii UE care aparțin minorităților așteaptă să se ia mai multe măsuri la 

nivel european pentru protecția drepturilor lor, astfel cum se atestă într-un număr mare 

de petiții adresate Parlamentului European în această privință; 

AB. întrucât inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack” a strâns 1 215 879 de 

semnături în întreaga UE, demonstrând voința acestor cetățeni UE de a consolida cadrul 

legislativ care guvernează politicile privind minoritățile la nivelul UE; 

AC. întrucât modul în care drepturile minorităților sunt protejate în mod eficace în UE poate 

fi îmbunătățit considerabil; întrucât legitimitatea instituțiilor democratice se bazează pe 

participarea și reprezentarea tuturor grupurilor societății, inclusiv a persoanelor care 

aparțin minorităților; 

1. reamintește că statele membre au obligația de a garanta exercitarea deplină de către 

minorități a drepturilor omului, fie la nivel individual, fie la nivel de comunitate; 

2. reamintește că, deși protecția minorităților face parte din criteriile de la Copenhaga, atât 

pentru țările candidate, cât și pentru statele membre, nu există nicio garanție că statele 

candidate își vor respecta angajamentele asumate conform criteriilor de la Copenhaga 

după aderare; 

3. constată că UE încă nu dispune de instrumente eficace pentru a monitoriza și pune în 

aplicare respectarea drepturilor minorităților; regretă că, în domeniul protecției 

minorităților, UE fie a considerat ca de la sine înțeles faptul că statele sale membre 

respectă drepturile minorităților, fie s-a bazat pe instrumente externe de monitorizare, 

cum ar fi cele ale ONU, ale Consiliului Europei sau ale OSCE; 

4. constată că respectarea criteriilor de la Copenhaga de către state înainte și după aderarea 

lor la UE trebuie monitorizată constant și trebuie să facă obiectul constant al unui dialog 

între Parlament, Comisie și Consiliu; subliniază necesitatea unui sistem de protecție mai 

cuprinzător al UE pentru minorități, însoțit de un mecanism de monitorizare robust; 

5. reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, Comisia, în 

calitate de gardian al tratatelor, are legitimitatea și autoritatea de a asigura respectarea 

de către toate statele membre a statului de drept și a celorlalte valori menționate la 

articolul 2 din TUE; consideră, prin urmare, că măsurile luate de Comisie pentru a 

realiza această misiune și pentru a se asigura că sunt încă respectate condițiile existente 

înaintea aderării statelor membre nu constituie o încălcare a suveranității statelor 

membre; 

6. reamintește că, în cadrul standardelor internaționale existente, fiecare stat membru are 

dreptul de a defini persoanele care aparțin minorităților naționale; 

7. reamintește că nu există standarde comune la nivelul UE pentru drepturile minorităților 

în UE, și nici o înțelegere comună cu privire la cine poate fi considerată persoană 

aparținând unei minorități; ia act de faptul că nu există o definiție a minorităților în 

Declarația ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale sau 

etnice, religioase și lingvistice, și nici în Convenția-cadru pentru protecția minorităților 

naționale; subliniază necesitatea de a proteja toate minoritățile naționale sau etnice, 

religioase și lingvistice, indiferent de definiție, și evidențiază că orice definiție ar trebui 

să fie aplicată în mod flexibil, deoarece includerea de facto a beneficiarilor în cadrul 
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protecției drepturilor minorităților face parte adesea dintr-un proces evolutiv, care poate 

conduce în cele din urmă la recunoașterea oficială; recomandă ca, respectând principiile 

subsidiarității, proporționalității și nediscriminării, o definiție a unei „minorități 

naționale” ar trebui să se bazeze pe definiția din Recomandarea 1201 a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (1993) pentru un protocol adițional privind 

drepturile minorităților la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică un grup de 

persoane dintr-un stat, care: 

– locuiesc pe teritoriul acelui stat și sunt cetățeni ai acestuia; 

– au legături tradiționale, ferme și durabile cu statul respectiv; 

– au caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte; 

– sunt suficient de reprezentative, chiar dacă în număr mai mic decât restul populației 

din statul respectiv sau dintr-o regiune a acestuia; 

– țin să păstreze împreună ceea ce constituie identitatea lor comună, inclusiv cultura, 

tradițiile, religia sau limba; 

8. reamintește Orientarea nr. 5 privind relațiile dintre Consiliul Europei și Uniunea 

Europeană, adoptate de către șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale Consiliului 

Europei, reuniți la Varșovia, pe 16 și 17 mai 2005, care afirmă că „Uniunea Europeană 

va depune eforturi pentru a transpune aceste aspecte ale convențiilor Consiliului 

Europei, în cadrul competențelor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene”; 

9. ia act de faptul că anumite părți ale dispozițiilor din Convenția-cadru pentru protecția 

minorităților naționale și din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare 

(„Carta limbilor”) se încadrează în sfera de competență a UE; reamintește concluzia 

FRA conform căreia, deși nu are o competență legislativă generală pentru a reglementa 

protecția minorităților naționale ca atare, Uniunea „poate reglementa o gamă largă de 

aspecte care afectează persoanele aparținând minorităților naționale”; 

10. consideră că este necesară o propunere legislativă privind standardele minime pentru 

protecția minorităților în UE, după realizarea unei evaluări de impact adecvate și 

respectând principiul subsidiarității și proporționalității, pentru a îmbunătăți situația 

minorităților și pentru a proteja drepturile existente deja în toate statele membre, evitând 

standardele duble; consideră că, respectând în același timp principiul subsidiarității și 

proporționalității, aceste standarde ar trebui să pornească de la cele deja codificate în 

instrumentele de drept internațional și că ar trebui să fie integrate în mod solid într-un 

cadru juridic care garantează democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în 

întreaga UE și este însoțit de un mecanism de monitorizare funcțional; invită Comisia și 

statele membre să se asigure că sistemele lor juridice garantează nediscriminarea 

persoanelor care aparțin minorităților, precum și să adopte și să aplice măsuri de 

protecție direcționate; 

11. reamintește că protecția drepturilor minorităților face parte din propunerea de încheiere 

a unui pact al Uniunii pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale 

(Pactul pentru DSF); reamintește în această privință cererea formulată în Rezoluția sa 

din 25 octombrie 2016 referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, 

statul de drept și drepturile fundamentale și își reiterează solicitarea adresată Comisiei 
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de a prezenta o propunere de încheiere a unui Pact pentru DSF; invită Comisia să 

includă drepturile minorităților în toate secțiunile posibile ale mecanismului UE pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale; 

12. încurajează Comisia să înființeze un organ la nivelul UE (fie în cadrul structurilor 

existente, fie ca organism separat) pentru recunoașterea și protecția minorităților în UE; 

13. salută înregistrarea de succes a inițiativei cetățenești europene intitulate „Minority 

SafePack” și strângerea de semnături în cadrul acesteia, care solicită un cadru european 

pentru protecția minorităților; încurajează Comisia să exploreze modurile în care 

interesele și necesitățile minorităților ar putea fi reprezentate mai bine la nivelul UE în 

viitor; 

14. încurajează Comisia și statele membre să protejeze dreptul persoanelor aparținând 

minorităților naționale de a-și păstra, proteja și dezvolta propria identitate, și să ia 

măsurile necesare pentru a promova participarea efectivă a minorităților la viața socială, 

economică și culturală, precum și în afacerile publice; 

15. reamintește că cetățenia UE este dobândită de persoanele care au cetățenia unui stat 

membru, care este reglementată de legile naționale; reamintește că în contextul 

accesului la cetățenia națională, statele membre ar trebui să fie guvernate de principiile 

dreptului UE, cum ar fi principiile proporționalității și nediscriminării, atât de bine 

formulate în jurisprudența CJUE; întrucât articolul 20 din TFUE prevede că este 

cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru, drepturile și 

obligațiile sale fiind consacrate în tratate și în Cartă; reamintește că, în conformitate cu 

tratatele, fiecare cetățean al UE trebuie să beneficieze de o atenție egală din partea 

instituțiilor UE; 

16. reamintește că este profund preocupat de numărul mare de romi apatrizi din Europa; 

acestora le sunt refuzate complet accesul la servicii sociale, de educație și de sănătate și 

sunt împinși la marginile extreme ale societății; invită statele membre să pună capăt 

apatridiei și să garanteze exercitarea universală a drepturilor fundamentale ale omului; 

17. invită statele membre să adopte măsuri eficace în scopul înlăturării oricăror obstacole în 

calea accesului persoanelor care aparțin minorităților la sistemul de sănătate; remarcă 

faptul că grupurile minoritare au acces mai redus la servicii și informații în domeniul 

medical; încurajează Comisia și statele membre să se asigure că minoritățile au acces la 

îngrijiri de sănătate, fizice și mintale, fără discriminare; 

18. solicită Uniunii Europene să adere la CCPN și Carta limbilor, iar statelor membre să le 

ratifice, precum și să respecte principiile prevăzute în aceste documente; invită statele 

membre și Comisia să nu întreprindă acțiuni care încalcă principiile acestea; subliniază 

că statele membre și instituțiile UE nu trebuie să adopte legi și măsuri administrative 

care să diminueze drepturile persoanelor care aparțin minorităților sau să deroge de la 

acestea și totodată trebuie să creeze standarde minime pentru minorități; 

19. reafirmă că populațiile indigene, în exercitarea drepturilor lor, ar trebui să nu fie supuse 

discriminării de niciun fel și să aibă dreptul la demnitate și la diversitatea culturii, 

tradițiilor, istoriilor și aspirațiilor lor, care se reflectă în mod adecvat în educație și 

informarea publică; încurajează statele membre care nu au făcut încă acest lucru să 

ratifice Convenția referitoare la populațiile indigene si tribale (Convenția OIM nr. 169) 
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și să o pună în aplicare cu bună-credință; 

20. consideră că ar trebui stabilite standarde minime comune europene de protecție a 

drepturilor persoanelor aparținând minorităților la nivelul UE, urmând principiile 

procedurale de bună vecinătate și relațiile de prietenie și asigurând cooperarea între 

statele membre, precum și cu statele vecine care nu sunt membre ale UE, pe baza 

aplicării standardelor și normelor internaționale; consideră că adoptarea standardelor 

minime comune europene nu ar trebui să diminueze drepturile și standardele existente 

deja, care protejează persoanele care aparțin minorităților; reamintește necesitatea de a 

îndeplini angajamentele luate și de a aplica principiile elaborate în cadrul OSCE, în 

special recomandările și orientările sale tematice; reamintește faptul că Comisia a luat 

deja în considerare aceste standarde în contextul criteriilor de la Copenhaga, în cursul 

negocierilor de aderare; invită Comisia, în această privință, să aplice aceleași standarde 

pentru toate statele membre ale UE; 

21. evidențiază că politicile împotriva discriminării nu pot soluționa singure problemele cu 

care se confruntă minoritățile și nu împiedică asimilarea acestora; observă că persoanele 

aparținând minorităților sunt o categorie specială în ceea ce privește dreptul la măsuri 

reparatorii și au nevoi specifice, care trebuie respectate pentru a putea realiza o egalitate 

deplină și efectivă, precum și că este necesar ca drepturile lor să fie asigurate și 

promovate, inclusiv dreptul de a-și exprima liber, de a-și conserva și a-și dezvolta 

identitatea culturală sau lingvistică, în conformitate cu identitatea, valorile și principiile 

statului în care își au reședința; încurajează Comisia să promoveze monitorizarea 

regulată a diversității culturale și lingvistice în UE; 

22. invită Comisia și statele membre să continue să sprijine și să finanțeze colectarea unor 

date fiabile și comparabile privind egalitatea, în consultare cu reprezentanții 

minorităților, pentru a evalua inegalitățile și discriminarea; solicită o monitorizare 

eficace la nivelul UE a situației minorităților naționale și etnice; consideră că FRA ar 

trebui să realizeze o monitorizare consolidată a discriminărilor împotriva minorităților 

naționale și etnice din statele membre; 

23. recunoaște rolul important al societății civile și al organizațiilor neguvernamentale în 

domeniul protecției minorităților, în combaterea discriminării și promovarea drepturilor 

minorităților; încurajează statele membre și Comisia să asigure finanțare și sprijin 

suficiente pentru aceste organizații; 

24. invită Comisia și statele membre să garanteze protecția minorităților în cadrul 

minorităților și să elimine inegalitățile din cadrul inegalităților, deoarece persoanele care 

aparțin minorităților se confruntă adesea cu discriminări multiple și intersecționale; 

invită Comisia și statele membre să realizeze studii pentru a combate problema 

complexă a discriminării multiple și intersecționale; 

Combaterea discriminării, a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la 

ură 

25. își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea alarmantă a infracțiunilor motivate de ură 

și a discursurilor de incitare la ură motivate de rasism, xenofobie sau intoleranță 

religioasă împotriva minorităților din Europa; invită UE și statele membre să 

consolideze lupta împotriva infracțiunilor motivate de ură și a atitudinilor și 

comportamentelor discriminatorii; invită Comisia și FRA să-și continue activitatea de 
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monitorizare a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură din 

statele membre, care vizează minoritățile, și să raporteze cu regularitate cu privire la 

cazuri și tendințe; 

26. condamnă fără echivoc toate formele de discriminare pe orice motiv și toate formele de 

segregare, precum și discursurile de incitare la ură, infracțiunile motivate de ură și 

excluziunea socială și invită Comisia și statele membre să condamne categoric și să 

sancționeze negarea atrocităților împotriva minorităților naționale și etnice; își 

reiterează poziția exprimată în Rezoluția din 25 octombrie 2017 referitoare la aspecte 

legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: 

combaterea atitudinilor negative față de romi; reamintește că toți cetățenii europeni ar 

trebui să beneficieze de aceeași asistență și protecție, indiferent de originea lor etnică 

sau culturală; invită Comisia să creeze un cadru european și statele membre să elaboreze 

planuri naționale specifice pentru combaterea violenței xenofobe și a discursului de 

incitare la ură împotriva persoanelor care aparțin minorităților sau care sunt percepute 

astfel; 

27. subliniază că statele membre ar trebui să promoveze relații cordiale și stabile între ele și 

le încurajează să mențină un dialog deschis și de susținere cu țările vecine, în special în 

regiunile de frontieră unde există poate mai multe limbi și culturi; 

28. încurajează Comisia și statele membre să desfășoare activități de sensibilizare a 

populației UE cu privire la diversitate și la toate formele pașnice de manifestare a 

culturilor minorităților; încurajează statele membre să includă istoria minorităților 

naționale și etnice și să promoveze o cultură a toleranței în școli, ca parte a programelor 

școlare; încurajează Comisia și statele membre să lanseze dialoguri culturale, în școli și 

nu numai, cu privire la diferitele forme și ipostaze ale urii împotriva grupurilor 

minoritare; încurajează statele membre să se asigure că nediscriminarea, precum și 

istoria și drepturile persoanelor care aparțin minorităților, sunt integrate în conținutul 

sistemului național de învățământ; 

29. încurajează Comisia și statele membre să lanseze campanii de combatere a discursurilor 

de incitare la ură, să înființeze unități de combatere a infracțiunilor motivate de ură în 

cadrul forțelor de poliție, bazate pe cunoașterea provocărilor cu care se confruntă 

diferite grupuri minoritare, să desfășoare activități de formare la locul de muncă, să 

garanteze că persoanele aparținând minorităților beneficiază de egalitate în fața legii și 

să se asigure că au acces egal la justiție și drepturi procedurale; 

30. consideră că statele membre și Comisia trebuie să ia măsuri pentru ca persoanele 

aparținând minorităților să își poată exercita drepturile fără teamă; în acest sens, 

încurajează statele membre să includă educația obligatorie în domeniul drepturilor 

omului, al cetățeniei democratice și al educației politice în programa școlară de la toate 

nivelurile; încurajează Comisia și statele membre să asigure o formare obligatorie 

pentru responsabilii cu rol major în aplicarea corectă a legislației UE și a statelor 

membre, care trebuie să fie pregătiți să fie în serviciul tuturor cetățenilor dintr-o 

perspectivă bazată pe drepturile omului; invită Comisia și statele membre să abordeze 

discriminarea intersecțională atât în politicile lor, cât și prin programele lor de finanțare;  

31. încurajează statele membre, pentru a crea încredere reciprocă, să înființeze comisii 

naționale pentru adevăr și conciliere care să recunoască persecuțiile, excluderea și 

renegarea persoanelor care aparțin minorităților de-a lungul secolelor și să documenteze 
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aceste probleme; invită statele membre să condamne și să sancționeze clar negarea 

atrocităților comise împotriva persoanelor care aparțin minorităților și le încurajează să 

organizeze cu fastul cuvenit zile de comemorare a unor grupuri minoritare la nivel de 

stat, cum ar fi Ziua de comemorare a Holocaustului romilor; le încurajează, de 

asemenea, să înființeze instituții care să facă cunoscute istoria și cultura grupurilor 

minoritare, și să le susțină financiar și administrativ; 

32. consideră că este esențială o participare socială, economică, politică și culturală activă și 

semnificativă a grupurilor minoritare; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să 

elaboreze strategii care să cuprindă atât măsuri proactive, cât și reactive, pe baza unor 

consultări reale, sistematice cu reprezentanții grupurilor minoritare și să îi implice în 

derularea, monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor generale lansate la 

toate nivelurile, inclusiv la nivel local, pentru a se asigura că sunt incluzive și 

nediscriminatorii; 

33. invită Comisia și statele membre să asigure implementarea, aplicarea și respectarea 

deplină și completă a Directivei privind egalitatea rasială și le încurajează să inițieze 

campanii de conștientizare cu privire la legislația împotriva discriminării; consideră că 

statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile sunt suficient de eficace, 

proporționale și disuasive, conform dispozițiilor acestei directive; solicită Comisiei să 

monitorizeze adecvat punerea în aplicare a directivei menționate; 

34. regretă că propunerea de directivă din 2008 privind egalitatea de tratament 

(COM(2008)0426) așteaptă încă aprobarea Consiliului; reiterează invitația adresată 

Consiliului de a-și adopta cât mai curând poziția cu privire la această propunere; 

Minoritățile naționale și etnice 

35. remarcă faptul că minoritățile naționale și etnice sunt grupuri de persoane aparținând 

minorităților care locuiesc pe același teritoriu și care împărtășesc o identitate comună, 

uneori ca urmare a modificării frontierelor, alteori ca urmare a faptului că locuiesc o 

perioadă îndelungată într-o zonă, și care au reușit să își păstreze identitatea; invită 

Comisia și statele membre să protejeze identitatea culturală și lingvistică a minorităților 

naționale și etnice și să creeze condiții pentru promovarea acesteia; subliniază rolul 

important pe care autoritățile locale și regionale din UE îl pot avea în protecția 

minorităților naționale și etnice și consideră că reorganizarea administrativă și 

reîmpărțirea teritorială nu trebuie să aibă consecințe negative pentru aceste minorități; 

încurajează statele membre să asigure de la bugetul central resurse financiare pentru 

punerea în aplicare a drepturilor minorităților, astfel încât să nu împovăreze bugetele 

locale; 

36. încurajează Comisia și statele membre să garanteze egalitatea de șanse pentru 

minoritățile naționale și etnice pentru a participa la viața politică și socială; încurajează 

statele membre să adopte sisteme și legi electorale care să faciliteze reprezentarea 

minorităților naționale și etnice; invită statele membre să adopte măsuri corective 

imediate pentru a opri înregistrarea discriminatorie a nașterilor, să efectueze 

înregistrarea nașterilor pentru membrii grupurilor minoritare fără discriminare și să se 

asigure că cărțile de identitate pe care le emit sunt nediscriminatorii; 

37. încurajează Comisia și statele membre să efectueze o analiză coerentă a politicilor 

actuale privind minoritățile, pentru a clarifica punctele forte și provocările și a le asigura 
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conformitatea cu drepturile minorităților naționale și etnice; 

38. solicită FRA să elaboreze un aviz privind modul în care ar putea fi create instrumente 

pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților 

naționale în conformitate cu hotărârea în dosarul CJUE T-646/13; 

Drepturile culturale 

39. subliniază că activitățile culturale sunt domenii esențiale pentru păstrarea identității 

minorităților naționale și etnice și că prezervarea tradițiilor minorităților și exprimarea 

valorilor artistice în limba maternă sunt deosebit de importante pentru conservarea 

diversității europene; remarcă faptul că păstrarea patrimoniului cultural al minorităților 

este în interesul comun al UE și al statelor membre; încurajează Comisie și statele 

membre să susțină, să consolideze și să promoveze drepturile culturale ale minorităților; 

40. reamintește că înțelegerea noțiunii de „cultură” este esențială pentru a defini domeniul 

de aplicare al drepturilor minorităților în acest sens; reamintește că, în sens larg, cultura 

este echivalentă cu suma totală a activităților și a realizărilor materiale și imateriale ale 

unei anumite comunități și cu ceea ce o distinge de celelalte comunități; subliniază că 

drepturile culturale ar trebui să includă dreptul de a participa la viața culturală, dreptul 

de a se bucura de cultură, dreptul de a alege să facă parte dintr-un grup, drepturile 

lingvistice și protecția patrimoniului cultural și științific; 

41. încurajează Comisia și statele membre să recunoască contribuția minorităților naționale 

și etnice la patrimoniul cultural al Uniunii, pentru a consolida dialogul cu reprezentanții 

minorităților și cu persoanele are aparțin minorităților și să identifice, precum și să 

găsească și să aplice politici și acțiuni coordonate în vederea unui management 

sustenabil al prezervării și dezvoltării culturii lor; încurajează statele membre să 

garanteze un grad adecvat de instituționalizare a practicilor la nivel național pentru a 

proteja drepturile culturale; 

42. încurajează Comisia și statele membre să se implice și să sprijine minoritățile naționale 

și etnice și persoanele care aparțin acestora în promovarea cunoașterii și a 

competențelor necesare pentru protecția, managementul sustenabil și dezvoltarea 

patrimoniului cultural, care trebuie transmis generațiilor viitoare; solicită Comisiei și 

statelor membre să creeze și să mențină fonduri culturale substanțiale dedicate 

persoanelor care aparțin minorităților, atât la nivel orizontal, cât și la nivel vertical, 

pentru a asigura un sprijin eficace, transparent și echitabil pentru viața culturală a 

comunităților minoritare; 

43. subliniază faptul că media are un rol esențial în ceea ce privește drepturile culturale și 

lingvistice; reamintește că posibilitatea de a avea acces, de a primi și de a publica 

informații și conținut într-o limbă pe care o pot înțelege și în care pot comunica pe 

deplin este o condiție necesară pentru participarea egală și efectivă în viața publică, 

economică, socială și culturală a cetățenilor; observă, în acest sens, că trebuie să se 

acorde o atenție deosebită nevoilor persoanelor aparținând minorităților naționale și 

etnice care locuiesc în zone de frontieră, rurale sau izolate; își exprimă preocuparea cu 

privire la subfinanțarea centrelor mass-media care publică sau difuzează în limbile 

regionale sau minoritare; încurajează Comisia și statele membre să asigure o finanțare 

adecvată pentru organizațiile și centrele media care reprezintă minoritățile, pentru a 

contribui la păstrarea identităților culturale ale minorităților și a le permite să-și 
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împărtășească opiniile, limba și cultura cu majoritatea; 

44. invită Comisia și statele membre să se asigure că media își poate desfășura activitatea în 

mod independent, să promoveze utilizarea limbilor minorităților în mass-media și să ia 

în considerare minoritățile naționale și etnice atunci când acordă licențe pentru servicii 

media, inclusiv atribuirea canalelor de televiziune și radio; solicită Comisiei și statelor 

membre și Comisia să aloce fonduri adecvate organizațiilor care reprezintă minoritățile, 

pentru a încuraja sentimentul acestora de apartenență și identificare cu grupurile 

minoritare respective și pentru a aduce identitatea, limba, cultura și istoria lor în atenția 

majorității; 

45. reamintește rolul fundamental al mass-mediei publice în promovarea acestor 

conținuturi, în special în contextul controlului democratic al autorităților locale sau 

regionale; încurajează Comisia să creeze condițiile juridice și de reglementare necesare 

pentru a asigura libertatea de difuzare, trecere și recepționare de conținut audiovizual în 

regiunile locuite de minorități, pentru ca membrii acestora să poată vedea și asculta 

conținut în limba maternă, care să fie difuzat transfrontalier fără geoblocare; 

46. invită Comisia și statele membre să asigure, prin mijloace adecvate, faptul că serviciile 

mass-media audiovizuale nu conțin niciun fel de incitare la violență sau ură îndreptată 

împotriva persoanelor care aparțin minorităților; subliniază că media joacă un rol 

important în semnalarea încălcărilor drepturilor minorităților și că, dacă acestea nu sunt 

făcute cunoscute, realitățile zilnice cu care se confruntă minoritățile rămân invizibile; 

47. încurajează statele membre să evite actele politice și legislative și politicile care 

urmăresc să impună măsuri restrictive, cum ar fi obligațiile de subtitrare și/sau traducere 

și cotele obligatorii pentru programe în limbile oficiale; încurajează Comisia și statele 

membre să permită și să promoveze prezența entităților media în limbi regionale sau 

minoritare, inclusiv pe interfețele online; solicită Comisiei și statelor membre să aloce o 

finanțare adecvată sau granturi organizațiilor și entităților media care reprezintă 

minoritățile naționale și etnice, ținând seama de particularitățile regionale și de nevoile 

lor; 

48. invită statele membre, în perspectiva Anului European al Patrimoniului Cultural, să 

consolideze și să promoveze culturile minoritare existente pe teritoriul lor, contribuind 

astfel la diseminarea istoriei și a tradițiilor acestora și evitând izolarea comunităților 

respective; 

49. subliniază că elaborarea oricărei politici privind patrimoniul cultural ar trebui să fie 

incluzivă, bazată pe comunitate și participativă și să includă consultări și dialoguri cu 

comunitățile minoritare vizate; 

Dreptul la educație 

50. remarcă faptul că educația joacă un rol esențial în ceea ce privește socializarea și 

dezvoltarea identității și rămâne principalul instrument de revitalizare și menținere a 

limbilor minoritare amenințate; subliniază că fiecare persoană care aparține unei 

minorități naționale are dreptul de a învăța într-o limbă minoritară; subliniază că 

continuitatea educației în limba maternă este esențială pentru păstrarea identității 

culturale și lingvistice; observă că, în ceea ce privește învățământul în limbile 

minoritare, nu există un singur model de bune practici care să fie potrivit pentru toate 
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minoritățile naționale și etnice; observă că trebuie să se acorde o atenție specială 

persoanelor care utilizează limbajul semnelor; 

51. reamintește că articolul 14 din Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția 

minorităților naționale recomandă ca statele părți să depună toate eforturile pentru a se 

asigura, în măsura posibilului și în cadrul sistemelor de învățământ proprii, că 

persoanele aparținând minorităților dispun de posibilități adecvate de a li se preda limba 

minoritară în cauză sau de a beneficia de educație în această limbă, fără a aduce 

prejudicii învățării și predării în limba oficială; 

52. încurajează Comisia și statele membre ca, în măsurile lor viitoare, să creeze 

instrumentele adecvate pentru a promova și susține utilizarea oficială a limbilor vorbite 

de minoritățile naționale și etnice în teritoriile în care trăiesc, la nivel local sau regional, 

în conformitate cu principiile din CCPM și Carta limbilor, asigurându-se totodată că 

protecția și încurajarea utilizării limbilor regionale și minoritare nu se realizează în 

detrimentul limbilor oficiale și al obligației de a le învăța; 

53. își exprimă regretul că unele state membre încă nu au ratificat Carta limbilor și că chiar 

unele state membre care au ratificat-o nu o pun efectiv în aplicare; este dezamăgit de 

faptul că, în unele state membre, drepturile existente fie nu sunt puse în aplicare, fie 

sunt total încălcate; 

54. încurajează Comisia și statele membre să se asigure, conform normelor internaționale, 

că drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale și etnice sunt garantate și 

că acestea dispun de posibilități adecvate de educație într-o limbă minoritară, precum și 

de instruire în limba lor maternă, atât în instituțiile de învățământ publice, cât și în cele 

private; încurajează statele membre să elaboreze politici educaționale adecvate și să 

aplice cele care corespund cel mai bine nevoilor minorităților naționale și etnice, 

inclusiv prin programe educaționale specifice sau prin programe școlare și manuale 

speciale; încurajează statele membre să ofere finanțare pentru instruirea profesorilor, 

pentru a asigura o educație efectivă în limbile minoritare, precum și să includă cele mai 

bune practici de predare a limbilor străine în metodologia de predare a limbilor oficiale 

în cazul programei de învățământ a școlilor în care predarea se face într-o limbă 

minoritară; subliniază că statele membre ar trebui să promoveze predarea cu metode 

adecvate atât a limbilor regionale și minoritare, cât și a limbilor oficiale; 

55. încurajează statele membre să se asigure că cei care vorbesc o limbă regională sau 

minoritară ca limbă maternă au posibilitatea de a învăța limba oficială suficient, prin 

integrarea de bune practici specifice predării limbilor străine și celei de-a doua limbi 

studiate în abordarea metodologică adoptată în predarea limbii oficiale a statului 

respectiv; 

56. subliniază că persoanele care aparțin minorităților ar trebui să învețe, de asemenea, 

limba, istoria și cultura populației majoritare, și că elevii care aparțin populației 

majoritare - și publicul larg - ar trebui să se familiarizeze cu istoria și cultura 

minorităților și să li se ofere posibilitatea de a învăța limbile minorităților; 

57. încurajează statele membre să promoveze crearea unor manuale care să satisfacă 

exigențele vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare, sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, să faciliteze folosirea de manuale din alte țări publicate în limbile respective, în 

cooperare cu organismele de reglementare din domeniul educației din țările în care sunt 
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folosite; 

58. subliniază importanța învățământului superior în limba maternă și a formării unor 

specialiști cu cunoștințe terminologice specializate, în special în regiunile cu un număr 

mare de vorbitori ai limbii în cauză; subliniază necesitatea vitală de a instrui medicii în 

limbile minorităților; 

59. încurajează guvernele statelor membre să îi includă pe reprezentanții minorităților în 

dezbaterile referitoare la organizarea sistemelor lor de învățământ; 

60. încurajează statele membre să definească praguri preferențiale pentru învățarea limbilor 

regionale sau minoritare, astfel încât educația să fie echitabilă; încurajează Comisia și 

statele membre să promoveze dreptul persoanelor care aparțin minorităților naționale 

sau etnice din zonele cu o populație minoritară numeroasă, inclusiv din zonele rurale 

sau cu așezări foarte dispersate, de a beneficia de educație într-o limbă minoritară, în 

special în limba lor maternă, dacă există o cerere suficientă; invită Comisia și statele 

membre să se asigure că reformele și politicile din domeniul educației nu restrâng 

dreptul la educație în limbile minorităților; 

61. încurajează Comisia și statele membre să promoveze oferirea unui sprijin integrat la 

nivel vertical pentru limbile minoritare și regionale în sistemele de învățământ, în 

special prin crearea, la nivelul ministerelor educației din statele membre, precum și în 

cadrul Comisiei, a unor unități responsabile de integrarea educației în limbile minoritare 

și regionale în programele școlare; încurajează statele membre să asigure continuitatea 

învățării limbilor minoritare, de la învățământul preșcolar până la învățământul terțiar; 

62. subliniază că formarea profesorilor și accesul la manualele și la materialele de studiu de 

bună calitate sunt precondiții esențiale pentru o educație de calitate; consideră că 

programele școlare, materialele educaționale și manualele de istorie ar trebui să ofere o 

descriere justă, exactă și informativă a societăților și a culturilor grupurilor minoritare; 

remarcă faptul că o problemă recunoscută pe scară largă în ceea ce privește 

învățământul în limbile minoritare, care trebuie abordată, este insuficiența materialelor 

didactice de înaltă calitate și a profesorilor de limbi minoritare adecvat calificați; 

consideră că predarea multidimensională a istoriei ar trebui să fie o cerință în toate 

școlile, indiferent dacă sunt din comunitățile minoritare sau din cele majoritare; 

subliniază importanța dezvoltării formării cadrelor didactice pentru a răspunde nevoilor 

de predare de la diferite niveluri și din diferite tipuri de școli; 

63. subliniază că predarea limbilor minorităților contribuie la înțelegerea reciprocă dintre 

majoritate și minoritate și la apropierea comunităților; încurajează statele membre să 

aplice măsuri pozitive pentru a asigura reprezentarea adecvată a minorităților în 

educație, precum și în administrația publică și în agențiile executive la nivel național, 

regional și municipal; 

64. încurajează Comisia să consolideze promovarea de programe axate pe schimbul de 

experiență și de bune practici privind educația în limbile regionale și minoritare din 

Europa; solicită ca UE și Comisia să acorde mai multă atenție limbilor regionale și 

minoritare în cadrul generației viitoare de programe Erasmus+, Europa creativă și 

„Europa pentru cetățeni”, finanțate prin noul cadru financiar multianual (CFM);  

65. regretă profund faptul că, în unele state membre, elevii care aparțin unei minorități nu 
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sunt integrați în instituțiile obișnuite de învățământ, ci sunt înscriși la școli speciale, pe 

motiv că nu stăpânesc suficient limba în care se predă; reamintește că educația într-o 

limbă minoritară sau apartenența la orice minoritate nu poate fi utilizată ca scuză pentru 

segregarea copiilor pe criterii identitare; invită statele membre să evite o astfel de 

segregare și să ia măsurile adecvate pentru a permite elevilor în cauză să urmeze cursuri 

în școlile obișnuite; încurajează statele membre să ia în considerare introducerea unor 

subiecte privind drepturile fundamentale ale omului și, în special, drepturile 

minorităților în programele școlare, ca mijloace de promovare a diversității culturale și a 

toleranței prin educație; 

Drepturile lingvistice 

66. ia act de faptul că limba este un aspect esențial al identității culturale și al drepturilor 

fundamentale ale minorităților; subliniază necesitatea de a promova dreptul de a utiliza 

o limbă minoritară, atât în privat, cât și în public, fără discriminare, în zonele în care 

există un număr considerabil de persoane care aparțin minorităților, astfel încât limbile 

să poată fi transmise de la o generație la alta și diversitatea lingvistică a Uniunii să fie 

protejată; invită Comisia să-și consolideze planul de promovare a predării și utilizării 

limbilor regionale, ca modalitate potențială de a lupta împotriva discriminării lingvistice 

în UE și de a promova diversitatea lingvistică; reamintește că promovarea cunoașterii 

limbilor minoritare de către persoane care nu sunt membri ai minorității în cauză 

reprezintă un mod de a stimula înțelegerea și recunoașterea reciprocă; 

67. subliniază că, în Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la limbile europene 

amenințate de dispariție și la diversitatea lingvistică din Uniunea Europeană1, 

Parlamentul a reamintit că Comisia ar trebui să acorde atenție faptului că, prin politicile 

lor, unele state membre și regiuni pun în pericol supraviețuirea diferitelor limbi în 

interiorul propriilor granițe, chiar dacă limbile în cauză nu sunt în pericol la nivel 

european; invită Comisia să examineze obstacolele administrative și legislative care 

frânează practica limbilor în cauză; 

68. remarcă faptul că, pe lângă cele 24 de limbi oficiale, în UE există 60 de alte limbi care 

fac parte, de asemenea, din patrimoniul său cultural și lingvistic și sunt vorbite în 

anumite regiuni sau de către anumite grupuri, totalizând 40 milioane de persoane; ia act 

de faptul că multilingvismul Uniunii Europene este unic la nivelul organizațiilor 

internaționale; ia act de faptul că principiul multilingvismului este consacrat în Carta 

drepturilor fundamentale a UE, care obligă Uniunea să respecte diversitatea lingvistică 

și să susțină bogăția patrimoniului lingvistic și cultural, prin promovarea învățării 

limbilor și a diversității lingvistice; 

69. încurajează Comisia și statele membre să permită și să promoveze, în cadrul 

autorităților administrative și al organizațiilor de servicii publice, utilizarea limbilor 

regionale și minoritare în practică, în conformitate cu principiul proporționalității, cum 

ar fi în relațiile dintre persoanele private și organizații, pe de o parte, și autoritățile 

publice, pe de altă parte; încurajează statele membre să ofere informații și servicii 

publice în aceste limbi, inclusiv pe internet, în zonele în care populați aparținând 

minorităților naționale sau etnice este numeroasă; 

70. încurajează statele membre să promoveze accesul la limbile minoritare și regionale prin 

                                                 
1  JO C 93, 9.3.2016, p. 52. 
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finanțarea și desfășurarea activităților de traducere, dublare și subtitrare, precum și prin 

codificarea unei terminologii adecvate și nediscriminatorii în mediul administrativ, 

comercial, economic, social, tehnic și juridic; 

71. încurajează autoritățile locale din aceste zone să se asigure că limbile regionale și 

minoritare sunt utilizate; încurajează statele membre să utilizeze ca orientări bunele 

practici deja existente la nivel național; 

72. încurajează Comisia și statele membre să promoveze utilizarea limbilor regionale sau 

minoritare la nivel local și regional; în acest scop, încurajează activ autoritățile 

municipale să asigure folosirea unor astfel de limbi în practică; 

73. încurajează Comisia și statele membre să ia măsuri pentru ca, în zonele cu o populație 

numeroasă din rândul minorităților naționale, marcajul și etichetarea privind siguranța și 

securitatea, instrucțiunile obligatorii importante și anunțurile publice de interes pentru 

cetățeni oferite de autorități sau de sectorul privat, precum și denumirile geografice și 

topografice, să fie scrise corect și să fie disponibile în limbile utilizate în mod obișnuit 

într-o anumită regiune, inclusiv în ceea ce privește semnele care indică intrarea sau 

ieșirea din zonele urbane și toate celelalte semne rutiere care oferă informații; 

74. remarcă faptul că reprezentarea vizuală în limbile regionale și minoritare - semnele și 

numele de străzi, denumirea instituțiilor administrative, publice și comerciale etc. - este 

esențială pentru promovarea și protecția drepturilor minorităților naționale și etnice, 

întrucât reflectă și contribuie la utilizarea vitală a limbilor regionale și minoritare, 

încurajând persoanele care aparțin minorităților naționale și etnice să practice, să-și 

păstreze și să-și dezvolte identitatea și drepturile lingvistice, să-și exprime identitatea 

locală multietnică și să-și accentueze sentimentul de apartenență ca membri ai unor 

grupuri care trăiesc într-o comunitate locală sau regională; 

75. invită statele membre să se abțină de la practicile legale care împiedică accesul 

minorităților la spectrul complet de profesii exercitate într-un stat dat sau să elimine 

aceste practici; invită statele membre să garanteze un acces adecvat la serviciile juridice 

și judiciare; subliniază că reprezentanții minorităților ar trebui informați în mod explicit 

cu privire la procedurile pe care trebuie să le urmeze conform dreptului național în cazul 

în care li se încalcă drepturile pe care le au în calitate de persoane care aparțin unei 

minorități; 

76. încurajează Comisia și statele membre să recunoască faptul că fiecare persoană care 

aparține unei minorități naționale are dreptul de a-și utiliza numele de familie 

(patronim) și prenumele în limba minoritară, precum și dreptul la recunoașterea lor 

oficială, inclusiv în contextul libertății de circulație în UE; 

77. încurajează Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a înlătura toate obstacolele 

administrative și financiare care ar putea periclita diversitatea lingvistică la nivel 

european și național și împiedica exercitarea și aplicarea drepturilor lingvistice ale 

persoanelor care aparțin minorităților naționale sau etnice; invită insistent statele 

membre să pună capăt practicilor discriminatorii din punct de vedere lingvistic; 

Concluzie 

78. solicită Comisiei să elaboreze un cadru comun pentru stabilirea unor standarde minime 
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ale UE de protecție a minorităților; recomandă ca acest cadru să conțină indicatori 

măsurabili, raportați periodic, și să includă cel puțin următoarele: 

– elaborarea unor orientări care să reflecte bunele practici din statele membre, în 

cooperare cu diferiții actori implicați în protecția drepturilor minorităților; 

– o recomandare a Comisiei, care să țină seama de măsurile naționale existente, de 

subsidiaritate și de proporționalitate; 

– o propunere legislativă de directivă, care să fie elaborată după o evaluare adecvată a 

impactului, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității aplicabile în 

statele membre, și să se bazeze pe punctele menționate mai sus și pe standarde minime 

pentru minorități în UE, incluzând criterii de referință și sancțiuni clare; 

79. solicită Comisiei și statelor membre ca acest cadru să includă colectarea de date, 

precum și metodologii de monitorizare și raportare bazate pe munca de teren, pe date 

financiare și pe o orientare spre calitate, întrucât aceste elemente consolidează aplicarea 

unor politici eficace și bazate pe dovezi, și pot contribui la creșterea eficienței 

strategiilor, acțiunilor și măsurilor; 

o 

o     o 

80. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 

guvernelor și parlamentelor statelor membre și statelor candidate, OSCE, OCDE, 

Consiliului Europei și Organizației Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0451 

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 

2008/944/PESC  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la exporturile de 

arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere principiile consacrate în articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), în special promovarea democrației și a statului de drept și menținerea 

păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, 

– având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de 

definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și 

echipament militar (denumită în continuare „Poziția comună”)1, 

– având în vedere cel de al 19-lea Raport anual întocmit în conformitate cu articolul 8 

alineatul (2) din Poziția comună2, 

– având în vedere Decizia 2018/101/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind 

promovarea controlului eficace al exporturilor de arme3 și Decizia 2017/915/PESC a 

Consiliului din 29 mai 2017 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii 

în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme4, 

– având în vedere Lista comună actualizată a Uniunii Europene cuprinzând produsele 

militare, adoptată de Consiliu la 26 februarie 20185, 

– având în vedere Ghidul de utilizare a Poziției comune a Consiliului de definire a 

normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament 

militar, 

– având în vedere Aranjamentul de la Wassenaar din 12 mai 1996 pentru controlul 

exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și 

                                                 
1  JO L 335, 13.12.2008, p. 99. 
2  JO C 56, 14.2.2018, p. 1. 
3  JO L 17, 23.1.2018, p. 40. 
4  JO L 139, 30.5.2017, p. 38. 
5  JO C 98, 15.3.2018, p. 1. 
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listele, actualizate în decembrie 2017, conținând aceste produse, tehnologii și muniții1, 

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 

democrația, din 25 iunie 2012, în special rezultatul 11 litera (e) din planul de acțiune, și 

Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-

2019 din 20 iulie 2015, în special obiectivul 21 litera (d), 

– având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) adoptat de Adunarea Generală 

a ONU la 2 aprilie 20132, care a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014,  

– având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din 

domeniul apărării în interiorul Comunității3, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de 

instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor 

de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare4, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul (UE) nr. 599/2014 din 16 aprilie 2014, precum și lista de produse și 

tehnologii cu dublă utilizare din anexa I (denumit în continuare „Regulamentul privind 

dubla utilizare”), 

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special obiectivul 16 de 

promovare a unor societăți juste, pașnice și favorabile includerii pentru o dezvoltare 

durabilă, 

– având în vedere Agenda ONU pentru dezarmare, „Asigurarea viitorului nostru comun”, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/2134 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 

al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a 

impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane 

sau degradante5, 

– având în vedere Raportul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru 

drepturile omului adresat Consiliului pentru Drepturile Omului privind impactul 

transferurilor de arme asupra exercitării drepturilor omului6, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la acest subiect, în special cele din 

13 septembrie 20177 și din 17 decembrie 20158 referitoare la punerea în aplicare a 

Poziției comune, 

                                                 
1  http://www.wassenaar.org/controllists/, „Lista produselor și tehnologiilor și munițiilor 

cu dublă utilizare”, în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar pentru controlul 
exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare. 

2  Tratatul privind comerțul cu arme, ONU, 13-27217. 
3  JO L 146, 10.6.2009, p. 1. 
4  JO L 134, 29.5.2009, p. 1. 
5  JO L 338, 13.12.2016, p. 1. 
6  A/HRC/35/8. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2017)0344. 
8  JO C 399, 24.11.2017, p. 178. 

http://www.wassenaar.org/control-lists/
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– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, 

pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE 

(EDIDP) (COM(2017)0294) și propunerea de regulament de instituire a Fondului 

european de apărare (COM(2018)0476), 

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la situația umanitară din Yemen din 25 

februarie 20161, 15 iunie 20172 și 30 noiembrie 20173, 

– având în vedere rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor 

înarmate4, 

– având în vedere raportul Consiliului pentru Drepturile Omului din 17 august 2018 

privind situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile începând 

din septembrie 2014 (A/HRC/39/43), 

– având în vedere articolul 52 și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0335/2018), 

A. întrucât dreptul inerent la autoapărare individuală sau colectivă este prevăzut la articolul 

51 din Carta Organizației Națiunilor Unite; 

B. întrucât exporturile și transferurile de arme au un impact incontestabil asupra drepturilor 

omului și asupra securității umane, asupra dezvoltării socioeconomice și democrației; 

întrucât exporturile de arme contribuie, de asemenea, la crearea unor situații care obligă 

oamenii să fugă din țările lor; întrucât acestea sunt motive temeinice pentru stabilirea 

unui sistem de control al armelor strict, transparent, eficace și general acceptat și definit; 

C. întrucât Poziția comună 2008/944/CFSP este un cadru obligatoriu din punct de vedere 

juridic care stabilește opt criterii; întrucât, ori de câte ori acestea nu sunt îndeplinite, 

eliberarea unei licențe de export ar trebui refuzată (criteriile 1-4) sau ar trebui, cel puțin, 

să se ia în considerarea refuzul eliberării unei licențe de export (criteriile 5-8); întrucât 

decizia de a transfera sau a refuza transferul de tehnologie sau echipament militar 

rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 

din poziția comună; 

D.  întrucât cele mai recente cifre5 arată că exporturile de arme din UE-28 s-au ridicat la 

peste 27 % din totalul la nivel mondial în perioada 2013-2017, ceea ce ar face din UE, 

în mod colectiv, al doilea furnizor de arme ca importanță la nivel mondial după SUA 

(34 %) și înaintea Rusiei (22 %); întrucât, în anii 2015 și 2016, au fost acordate cele mai 

multe licențe pentru exportul de arme, după valoare, de la începutul colectării de date la 

nivelul UE, cu o valoare totală de 195,95 miliarde EUR în 2015 și, potrivit celui mai 

recent raport elaborat de Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0066. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2017)0273. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2017)0473. 
4  Texte adoptate, P7_TA(2014)0172. 
5  „Tendințe în transferurile internaționale de arme”, 2017 (Fișă de informare SIPRI, 

martie 2018).  
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(COARM), 191,45 miliarde EUR în 20161; întrucât, din păcate, cifrele pentru 2015 și 

2016 sunt înșelătoare și inexacte, deoarece volumul licențelor reprezintă, în parte, mai 

mult o exprimare a intenției decât o cifră precisă care indică exporturile reale care pot fi 

preconizate a se materializa în viitorul apropiat; 

E. întrucât rapoartele anuale privind COARM sunt până în prezent singurul instrument al 

cărui scop este să asigure punerea în aplicare a poziției comune; întrucât aceste rapoarte 

au contribuit la o mai mare transparență în ceea ce privește exporturile de arme ale 

statelor membre, iar numărul de orientări și clarificări din Ghidul de utilizare a crescut 

în mod considerabil; întrucât poziția comună a crescut volumul informațiilor cu privire 

la acordarea licențelor de export de arme; 

F. întrucât mediul de securitate atât la nivel mondial, cât și regional s-a schimbat în mod 

radical, în special în vecinătatea sudică și estică a Uniunii, iar acest lucru evidențiază 

nevoia urgentă de a îmbunătăți și de a face mai sigure metodologiile de producere a 

informațiilor pentru evaluările de risc necesare pentru acordarea licențelor de export; 

G. întrucât, potrivit articolului 3 din poziția comună, cele opt criterii stabilesc doar o serie 

de standarde minime, neaducând atingere niciunei măsuri mai restrictive în ceea ce 

privește controlul armelor pe care le-ar putea adopta statele membre; întrucât procesul 

de luare a deciziilor în ceea ce privește acordarea sau refuzarea unei licențe de export de 

armament ține de competența exclusivă a statelor membre; 

H. întrucât nu toate statele membre furnizează informații complete către COARM; întrucât, 

din cauza modalităților diferite de colectare a datelor și a procedurilor de depunere din 

diferitele state membre, precum și a interpretării diferite conferite de acestea celor opt 

criterii, seturile de date sunt incomplete și variază, iar practicile de export de arme sunt 

foarte diferite; subliniază faptul că schimbul de informații trebuie să fie compatibil cu 

legislația și procedurile administrative naționale din fiecare țară; 

I. întrucât în prezent nu există niciun mecanism de verificare standardizată, independentă 

și de informare privind respectarea celor opt criterii ale poziției comune; 

J. întrucât în ultimii ani au fost adoptate măsuri privind traficul de arme de calibru mic și 

armament ușor, cu o listă actualizată a produselor și tehnologii cu dublă utilizare în 

cadrul Aranjamentului de la Wassenaar; întrucât, deși aspecte precum controlul 

brokerajului cu armament, producția autorizată în afara UE și controlul utilizatorilor 

finali au fost înscrise pe ordinea de zi și, într-o anumită măsură, încorporate în poziția 

comună, numeroase produse, în special în domeniul produselor cu dublă utilizare, al 

tehnologiei cibernetice și al supravegherii, continuă să nu fie cuprinse în sistemul de 

control; 

K. întrucât cel de al 19-lea raport anual indică faptul că 40,5 % dintre licențele de export de 

arme au fost acordate țărilor din regiunea MENA, în cuantum de 77,5 miliarde EUR, 

Arabia Saudită, Egiptul și Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezentând cea mai mare 

parte a acestor exporturi, în valoare de 57,9 miliarde EUR; 

L. întrucât, în unele cazuri, armele exportate în anumite țări, spre exemplu în Arabia 

Saudită, EAU și către unii membri ai coaliției conduse de Arabia Saudită, au fost 

                                                 
1  http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html 
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utilizate în conflicte cum ar fi cel din Yemen; întrucât asemenea exporturi încalcă în 

mod clar poziția comună; 

M. întrucât rezoluția Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la situația 

umanitară din Yemen a invitat pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să lanseze o inițiativă care să 

impună Arabiei Saudite un embargo al UE asupra armelor; 

N. întrucât armele care fac obiectul unei licențe de transfer de către statele membre ale UE 

și utilizate ulterior în actualul conflict din Yemen au avut un impact catastrofal asupra 

dezvoltării sustenabile a Yemenului; 

O. întrucât sectorul apărării a devenit un punct focal al politicii UE, deoarece Strategia 

globală a UE (SGUE) susține că o „industrie de apărare europeană durabilă, inovatoare 

și competitivă este esențială pentru autonomia strategică a Europei și pentru o politică 

de securitate și apărare comună (PSAC) credibilă”1; întrucât exporturile de arme sunt 

esențiale pentru stimularea bazei industriale și tehnologice a apărării europene și 

întrucât prioritatea industriei de apărare este de a garanta securitatea și apărarea statelor 

membre ale UE și de a contribui la punerea în aplicare a PESC; întrucât principala 

sarcină a Fondului european de apărare și, ca precursor, a EDIDP, care a fost lansat 

recent, este de a „susține competitivitatea industriei europene de apărare”2; 

P. întrucât măsuri legate de transparență cum ar fi monitorizarea exporturilor de arme 

contribuie la întărirea încrederii între statele membre; 

Q. întrucât articolul 10 din Poziția comună prevede explicit că respectarea celor opt criterii 

primează asupra eventualelor interese economice, sociale, comerciale sau industriale ale 

statelor membre, 

Consolidarea Poziției comune și îmbunătățirea punerii sale în aplicare 

1. subliniază faptul că statele au dreptul legitim de a achiziționa tehnologie militară pentru 

propria apărare; observă că menținerea industriei de apărare face parte din propria 

apărare a statelor membre; 

2. observă că piața europeană a apărării servește ca instrument pentru garantarea securității 

și apărării statelor membre, a cetățenilor Uniunii și contribuie la punerea în aplicare a 

politicii externe și de securitate comună (PESC) și, în special, a politicii de securitate și 

apărare comună (PSAC); invită statele membre să depășească actuala lipsă de eficiență 

a cheltuielilor de apărare cauzată de suprapunere, fragmentare și lipsa interoperabilității 

și să își propună ca UE să devină un furnizor de securitate și printr-un control mai bun 

al exporturilor de arme; 

3. recunoaște faptul că UE este singura uniune de state care are un cadru obligatoriu din 

punct de vedere juridic prin care controlul exporturilor de arme este în curs de 

îmbunătățire, inclusiv în regiunile în criză și în țările cu un palmares discutabil în 

domeniul drepturilor omului; salută, în acest context, faptul că țări europene și țări terțe 

non-europene s-au alăturat sistemului de control al exporturilor de arme pe baza Poziției 

                                                 
1  „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică - O strategie globală pentru 

politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, Bruxelles, iunie 2016. 
2  „Lansarea Fondului european de apărare”, (COM(2017)0295), 7 iunie 2017. 
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comune; încurajează, de asemenea, celelalte țări candidate, țările aflate în procesul de 

obținere a statutului de țară candidată sau țările care doresc să se angajeze în alt mod pe 

calea aderării la UE să aplice dispozițiile poziției comune; 

4. subliniază necesitatea urgentă de a întări rolul delegațiilor UE în sprijinirea statelor 

membre și a SEAE în ceea ce privește evaluările riscurilor legate de acordarea licențelor 

de export și punerea în aplicare a controalelor utilizatorilor finali, a controalelor 

ulterioare expedierii și a inspecțiilor la fața locului; 

5.  constată că cele opt criterii sunt aplicate și interpretate în moduri diferite de către statele 

membre; solicită o aplicare uniformă, coerentă și coordonată a celor opt criterii și 

implementarea deplină a poziției comune, cu toate obligațiile sale; 

6. consideră că metodologia de evaluare a riscurilor pentru acordarea de licențe de export 

ar trebui să conțină principiul precauției și că statele membre, în plus față de evaluarea 

pentru a vedea dacă tehnologia militară specifică ar putea fi folosită pentru represiune 

internă sau în alte scopuri nedorite ar trebui, de asemenea, să evalueze riscurile pe baza 

situației generale din țara de destinație, ținând seama de factori cum ar fi situația 

democrației și a statului de drept și dezvoltarea sa economică și socială; 

7. invită statele membre și SEAE, în conformitate cu recomandările sale din 13 septembrie 

2017, să utilizeze actualul proces de reexaminare pentru a întări mecanismele de schimb 

de informații, punând la dispoziție informații mai bune din punct de vedere calitativ și 

cantitativ pentru evaluările de risc în vederea eliberării licențelor de export, după cum 

urmează: 

(a) oferind sistematic și în timp util mai multe informații despre licențele de export și 

exporturile efective, inclusiv despre utilizatorii finali care creează motive de 

îngrijorare, despre cazurile de deturnare, despre certificatele de utilizator final 

falsificate sau care prezintă în alt mod motive de suspiciune, precum și despre 

curtieri sau companii de transport asupra cărora planează suspiciuni, în 

conformitate cu legislația națională; 

(b) menținând o listă a entităților și persoanelor condamnate pentru încălcarea 

legislației privind exportul de arme, a cazurilor identificate de deturnare și a 

persoanelor care sunt cunoscute sau suspectate că ar fi implicate în comerțul ilegal 

cu arme sau în activități care constituie o amenințare pentru securitatea națională 

și internațională; 

(c) comunicând cele mai bune practici adoptate pentru punerea în aplicare a celor opt 

criterii; 

(d) transformând Ghidul de utilizare actual într-o resursă online interactivă; 

(e) transformând raportul anual al UE într-o bază de date online deschisă și publică, 

până la sfârșitul anului 2019, noul format urmând să fie aplicat datelor din 2017; 

(f) încurajând proceduri clare și bine stabilite de colaborare între forțele de ordine și 

autoritățile de pază a frontierei, pe baza schimbului de informații, pentru a întări 

cooperarea în materie de securitate și a eradica fenomenul traficului ilicit de arme, 

care constituie un element de risc pentru securitatea UE și cetățenii săi; 
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8. solicită statelor membre și SEAE să crească numărul angajaților care lucrează în 

domenii legate de export, atât la nivel național, cât și la nivelul UE; încurajează 

utilizarea fondurilor UE pentru întărirea capacităților în rândul funcționarilor însărcinați 

cu autorizarea și cu asigurarea aplicării legii din statele membre; 

9. reamintește că unul dintre motivele pentru instituirea poziției comune a fost de a 

preîntâmpina folosirea armelor europene împotriva forțelor armate ale statelor membre, 

precum și de a împiedica încălcări ale drepturilor omului și prelungirea conflictelor 

armate; reamintește că poziția comună stabilește cerințele minime pe care statele 

membre trebuie să le aplice în domeniul controlului exporturilor de arme și include 

obligația de a analiza cererile de acordare a licențelor de export plecând de la toate cele 

opt criterii enumerate în aceasta; 

10.  critică neaplicarea sistematică a celor opt criterii de către unele state membre și faptul că 

tehnologia militară ajunge la destinații și la utilizatori finali care nu îndeplinesc criteriile 

prevăzute în poziția comună; își reiterează apelul pentru o evaluare independentă a 

respectării de către statele membre a celor opt criterii ale poziției comune; consideră că 

ar trebui promovată o mai mare convergență în aplicarea celor opt criterii; regretă lipsa 

unor dispoziții privind sancțiunile ce ar trebui impuse statelor membre care nu verifică 

respectarea celor opt criterii înainte de acordarea licențelor; îndeamnă statele membre să 

îmbunătățească coerența punerii în aplicare a poziției comune și le recomandă acestora 

să ia măsuri pentru efectuarea de controale independente; 

11. consideră că exporturile către Arabia Saudită, EAU și alți membri ai coaliției din 

Yemen conduse de cea dintâi nu respectă cel puțin criteriul 2, din cauza implicării 

acestor țări în încălcări grave ale legislației umanitare, astfel cum a fost constatate de 

către autoritățile competente ale ONU; reiterează apelul său din 13 septembrie 2017 

privind necesitatea urgentă de a impune un embargo asupra armelor în Arabia Saudită și 

invită VP/ÎR și Consiliul să extindă acest embargo asupra tuturor celorlalți membri ai 

coaliției din Yemen conduse de Arabia Saudită; 

12. consideră că este necesar să se inițieze un proces care să ducă la un mecanism de 

sancționare a statelor membre care nu respectă poziția comună; 

13. constată că unele state membre au încetat să mai furnizeze arme Arabiei Saudite și altor 

membri ai coaliției din Yemen conduse de Arabia Saudită ca urmare a acțiunilor lor, în 

timp ce altele au continuat să furnizeze tehnologii militare; felicită acele state membre 

ca Germania și Țările de Jos, care și-au schimbat practicile legate de conflictul din 

Yemen; cu toate acestea, regretă profund faptul că alte state membre par să nu ia în 

considerare comportamentul țării de destinație și utilizarea finală a armelor și a 

munițiilor exportate; subliniază că această discrepanță în ceea ce privește practicile riscă 

să submineze întregul regim european de control al armelor; 

14.  este alarmat de faptul că au fost aprobate aproape toate cererile de licență pentru 

exporturi în anumite țări cum ar fi Arabia Saudită, chiar dacă exporturile către aceste 

țări încalcă cel puțin criteriile 1-6 din poziția comună, având în vedere că neîndeplinirea 

criteriilor 1-4 trebuie să ducă la refuzul acordării licenței; regretă că aproape toate 

cererile de licențe (95 %) pentru exporturile către Arabia Saudită au fost aprobate pentru 
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categoria ML91 (nave de război utilizate pentru a executa blocada navală a Yemenului), 

și categoriile ML10 (aeronave) și ML4 (bombe etc.), care au fost esențiale pentru 

campania aeriană, contribuind la deteriorarea situației umanitare, la subminarea 

dezvoltării sustenabile a întregii țări și la suferința actuală a populației din Yemen; 

15. este șocat de cantitatea de arme și muniții fabricate în UE, găsite în posesia Daesh în 

Siria și în Irak; ia act de faptul că Bulgaria și România nu au reușit să aplice în mod 

eficace poziția comună în ce privește retransferurile care contravin certificatelor de 

utilizator final; invită toate statele membre să refuze transferuri similare în viitor, în 

special către SUA și Arabia Saudită, și invită SEAE și statele membre, în special 

Bulgaria și România, să explice, în contextul COARM, dar și în public în fața 

Subcomisiei pentru securitate și apărare a Parlamentului (SEDE), ce măsuri au fost luate 

în această privință; invită SEAE să trateze numeroasele cazuri semnalate de recentul 

raport de cercetare privind conflictele, și să analizeze metode mai eficiente de evaluare a 

riscului de deturnare în COARM și în alte foruri pertinente, inclusiv instituind, în 

contextul procesului de reexaminare, o obligație pentru statele membre de a refuza o 

licență de export în cazul în care există un risc evident ca tehnologia sau echipamentele 

militare ce urmează a fi exportate să fie deturnate; hotărăște să lanseze o anchetă în 

acest sens; 

16.  este preocupat de faptul că furnizarea de sisteme de armament în timpul războiului și în 

situații marcate de tensiuni politice semnificative poate afecta în mod disproporționat 

populația civilă; subliniază că conflictele ar trebui rezolvate cu prioritate prin mijloace 

diplomatice; invită, prin urmare, statele membre ale UE să adopte măsuri în favoarea 

unei veritabile politici externe și de securitate comune; 

17. recunoaște că o mai bună aplicare a criteriului 8 ar constitui o contribuție decisivă la 

obiectivele coerenței politicilor în favoarea dezvoltării ale UE și la obiectivele de 

dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, în special obiectivul nr. 16.4; invită statele 

membre și SEAE să utilizeze în acest sens procesul de reexaminare, aflat în curs, a 

poziției comune; recomandă în acest sens actualizarea Ghidului utilizatorului și punerea 

accentului nu numai asupra impactului pe care achiziționarea de arme îl are asupra 

dezvoltării țării beneficiare, ci și asupra potențialului prejudiciu asupra dezvoltării 

cauzat de utilizarea armelor, inclusiv în alte țări decât cea de destinație; 

18. sugerează că ar trebui să se studieze posibilitatea ca UE să sprijine respectarea de către 

statele membre a celor opt criterii ale poziției comune, în special prin furnizarea de 

informații în timpul etapei de evaluare a riscurilor, prin efectuarea de verificări ale 

utilizatorilor finali, prin controale ex ante ale transporturilor și prin actualizarea 

periodică a listei țărilor terțe care îndeplinesc criteriile poziției comune; 

19.  ia act de faptul că Consiliul efectuează o reevaluare a punerii în aplicare a poziției 

comune și a îndeplinirii obiectivelor sale în 2018; solicită ca reexaminarea poziției 

comune să analizeze modul în care aceasta este pusă în aplicare la nivel național, 

inclusiv o evaluare a diferitelor moduri în care este pusă în aplicare în legislația și 

reglementările statelor, a metodelor utilizate pentru evaluarea cererilor de licențe și a 

agențiilor guvernamentale și ministerelor implicate; subliniază, în acest sens, faptul că 

                                                 
1  Nave de război (de suprafață sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, 

componente și alte nave de suprafață https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=RO  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=RO
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proiectele finanțate prin intermediul recent-lansatului EDIDP și al viitorului Fond de 

apărare trebuie supuse controlului național și controlului UE, iar mecanismele/sistemele 

de raportare trebuie să fie supuse unui control parlamentar deplin; consideră că 

propunerea de Instrument european pentru pace trebuie, de asemenea, să facă obiectul 

unui control parlamentar; 

20. invită statele membre să depășească actuala lipsă de eficiență a cheltuielilor de apărare 

cauzată de suprapunere, fragmentare și lipsa interoperabilității și să își propună ca UE 

să devină un furnizor de securitate și printr-un control mai bun al exporturilor de arme; 

21. consideră că acțiunile referitoare la produse în legătură cu armele de calibru mic și 

armamentul ușor, atunci când sunt produse în principal pentru export, ar trebui excluse 

de la finanțare din partea Uniunii în contextul viitorului regulament de instituire a 

Fondului european de apărare (FED) (COM(2018)0476); 

22. consideră că, în contextul Brexitului, ar fi important ca Regatul Unit să se angajeze să 

respecte în continuare poziția comună și să aplice dispozițiile sale operative la fel ca și 

alte țări terțe europene; 

23. subliniază că ambiția de a spori competitivitatea sectorului european de apărare nu 

trebuie să submineze aplicarea celor opt criterii ale poziției comune, deoarece acestea au 

întâietate în fața oricăror interese comerciale, sociale sau industriale ale statelor 

membre; 

24. consideră că punerea în aplicare a Directivei 2009/43/CE de simplificare a clauzelor și 

condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității ar 

trebui să fie în concordanță cu Poziția comune, inclusiv în ceea ce privește piesele de 

schimb și componentele; constată că poziția comună nu prevede limitări ale domeniului 

de aplicare și că, prin urmare, cele opt criterii se aplică și transferurilor în interiorul UE; 

25.  reiterează efectele negative pe care exporturile insuficient controlate de tehnologii de 

supraveghere cibernetică ale întreprinderilor din UE le pot avea asupra securității 

infrastructurii digitale a UE și asupra respectării drepturilor omului; subliniază, în 

această privință, importanța unei actualizări rapide, eficace și cuprinzătoare a 

Regulamentului UE privind produsele cu dublă utilizare, reamintește poziția 

Parlamentului cu privire la propunerea Comisiei, aprobată de o majoritate covârșitoare 

în ianuarie 2018, și sugerează că Consiliul ar trebui să stabilească o poziție ambițioasă, 

astfel încât colegiuitorii să poată ajunge la un acord înainte de încheierea actualei 

legislaturi; invită statele membre, în ceea ce privește controlarea exporturilor și 

aplicarea celor opt criterii, să acorde mai multă atenție produselor care pot avea o 

utilizare atât civilă, cât și militară, cum ar fi tehnologia de supraveghere, precum și, în 

mod similar, componentelor care pot fi folosite în războiul cibernetic sau pentru a 

comite încălcări ale drepturilor omului; îndeamnă statele membre și Comisia să 

investească fonduri suficiente în tehnologie și în resurse umane pentru formarea 

persoanelor în cadrul unor programe de securitate cibernetică specifice; invită statele 

membre să promoveze, la nivel internațional, adăugarea bunurilor în cauză pe listele de 

control (în special Wassenaar); 

26. încurajează statele membre să efectueze o examinare mai detaliată a producției sub 

licență de către țările terțe și să asigure garanții mai solide împotriva utilizărilor 

nedorite; solicită aplicarea strictă a Poziției comune în ceea ce privește producția sub 
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licență în țările terțe; solicită limitarea acordurilor de producție sub licență la țările care 

sunt părți sau semnatare ale ATT și obligarea acestor țări terțe să exporte numai 

echipamentele produse sub licență cu autorizație explicită din partea statului membru 

exportator inițial; 

27. subliniază că trebuie elaborată o abordare pentru soluționarea situațiilor în care statele 

membre interpretează diferit cele opt criterii din poziția comună pentru exporturile de 

produse care sunt, în esență, asemănătoare, către destinații și utilizatori finali similari, 

pentru a menține condiții de concurență echitabile și credibilitatea UE în străinătate; 

28. solicită statelor membre și SEAE să elaboreze o strategie specifică pentru a proteja în 

mod oficial avertizorii de integritate care denunță practicile desfășurate de entități și 

întreprinderi din industria de armament, care contravin criteriilor și principiilor poziției 

comune; 

29. solicită, de asemenea, extinderea, respectiv aplicarea celor opt criterii și la transferul de 

personal militar, de securitate și de poliție, la serviciile legate de exporturile de 

armament, la know-how și formare, la tehnologia de securitate precum și la serviciile 

militare și de securitate private; 

30. îndeamnă statele membre și SEAE să coopereze îndeaproape pentru a preveni riscurile 

pe care le implică deturnarea și depozitarea de arme, precum traficul și ilegal de arme și 

contrabanda; subliniază riscul ca armele exportate către țări terțe să fie reintroduse în 

UE prin contrabandă și trafic cu arme; 

31. solicită statelor membre și SEAE să adauge un criteriu nou la poziția comună pentru a 

se asigura că, la acordarea licențelor, riscul de corupție în ceea ce privește exporturile 

pertinente este luat în considerare în mod corespunzător; 

Raportul anual al COARM 

32. salută eforturile depuse de COARM în vederea cooperării, a coordonării și a 

convergenței (cu referire în special la Ghidul de utilizare a poziției comune), respectiv a 

întăririi și punerii în aplicare a poziției comune, în special în ce privește campaniile de 

sensibilizare, precum și procesele de aliniere și de armonizare în cadrul UE și cu țări 

terțe; 

33. își exprimă regretul cu privire la publicarea foarte târzie a celui de al 18-lea raport anual 

pentru 2015, în martie 2017, și a celui de al 19-lea raport anual pentru 2016, în februarie 

2018; solicită garantarea unei proceduri de raportare și depunere mai standardizate și în 

timp mai util, prin stabilirea unui termen-limită strict pentru prezentarea datelor, cel 

târziu în luna ianuarie din anul următor anului în care au avut loc exporturile, precum și 

prin stabilirea unei date fixe de publicare nu mai târziu de luna martie a anului care 

urmează anului în care s-au făcut exporturile; 

34. reamintește că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună, toate 

statele membre sunt obligate să raporteze cu privire la exporturile lor de arme și 

îndeamnă toate statele membre să respecte pe deplin obligațiile care le revin, astfel cum 

sunt prevăzute în Poziția comună; subliniază că, pentru înțelegerea modului în care sunt 

aplicate cele opt criterii, sunt esențiale date defalcate de înaltă calitate privind livrările 

efective; 
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35. critică faptul că un număr de state membre nu au înaintat contribuții complete la cel de 

al 19-lea raport anual pe baza unor date detaliate, specifice fiecărei țări; este preocupat 

de faptul că, prin urmare, lipsesc informații importante din raportul anual al COARM, 

care nu este, așadar, actualizat sau nu este în măsură să prezinte o imagine completă a 

activităților de export ale statelor membre; consideră că ar trebui instituit un sistem 

standardizat de verificare și raportare, pentru a oferi informații mai detaliate și 

exhaustive; își reiterează solicitarea ca toate statele membre care nu au prezentat 

contribuții complete, să furnizeze informații suplimentare privind exporturile lor 

anterioare, în vederea elaborării următorului raport anual; 

36. observă că, potrivit celui de al 19-lea raport anual, criteriile invocate pentru refuzul 

autorizării sunt aplicate de manieră diferită, criteriul 1 fiind invocat de 82 de ori, 

criteriul 2 de 119 ori, criteriul 3 de 103 ori, criteriul 4 de 85 de ori, criteriul 5 de opt ori, 

criteriul 6 de 12 ori, criteriul 7 de 139 de ori, iar criteriul 8 o dată; constată cu 

preocupare că numărul licențelor refuzate a scăzut în total și în termeni relativi (doar 

0,76 % dintre cererile de licențe au fost respinse în 2016, comparativ cu aproape 1 % în 

2015); ia act cu dezamăgire de faptul că, în continuare, raportul nu a inclus cifrele 

referitoare la rezultatele consultărilor privind refuzul notificărilor și invită statele 

membre să includă aceste date în rapoartele anuale viitoare; 

37.  sugerează ca informații suplimentare să fie colectate de la statele membre și publicate 

atât la nivel național, cât și în raportul anual COARM; sugerează, de asemenea, ca 

raportul anual al COARM să fie completat cu o prezentare generală, care să includă, 

printre altele, comparații ale tendințelor față de anii precedenți, precum și date agregate; 

Parlamentul și societatea civilă 

38.  observă că nu toate parlamentele naționale din UE examinează deciziile guvernamentale 

de acordare a licențelor; subliniază că Regulamentul de procedură al Parlamentului 

prevede posibilitatea de a oferi răspunsuri periodice la rapoartele anuale ale UE privind 

exporturile de arme și solicită, în acest sens, o îmbunătățire a situației actuale, precum și 

garantarea faptului că Parlamentul va răspunde la raportul anual al COARM cu propriul 

său raport anual, care ar trebui să fie în afara cotei; invită parlamentele naționale să facă 

schimb de cele mai bune practici existente în domeniul informării și supravegherii 

exporturilor de arme; 

39.  subliniază rolul important al parlamentelor naționale, al Parlamentului European, al 

societății civile, al autorităților de control al exporturilor de arme și al asociațiilor 

sectoriale atât în a sprijini și încuraja standardele convenite ale poziției comune la nivel 

național și european, cât și în a stabili un sistem de control transparent și responsabil; 

solicită, în consecință, un mecanism de control transparent și solid, care să consolideze 

rolul parlamentelor și al societății civile; încurajează parlamentele naționale, societatea 

civilă și mediul universitar să efectueze o monitorizare independentă a comerțului cu 

arme și invită statele membre și SEAE să sprijine astfel de activități, inclusiv prin 

mijloace financiare; 

40. subliniază importanța și legitimitatea controlului parlamentar în ceea ce privește datele 

referitoare la controlul exporturilor de arme și modul de efectuare a acestui control; 

solicită, în acest sens, instituirea de măsuri, acordarea de sprijin și furnizarea 

informațiilor necesare pentru a garanta exercitarea deplină a funcției de control public; 

41. sugerează ca exporturile de produse finanțate în temeiul EDIDP și/sau al Fondului 
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european de apărare (FED) să fie incluse în datele transmise separat către COARM 

pentru a asigura o monitorizare atentă a acelor produse care au fost finanțate de la 

bugetul european; invită Consiliul și Parlamentul să convină asupra unui regim detaliat 

de interpretare și punere în aplicare, care să includă un organism de supraveghere, un 

organism de sancționare și un comitet de etică pentru a asigură că criteriile poziției 

comune sunt aplicate cel puțin produselor finanțate în temeiul EDIDP și/sau FED, 

pentru a asigura cadre de export egale pentru țările implicate; consideră că interpretarea 

și punerea în aplicare comune ar trebui să se aplice eventual tuturor exporturilor de 

arme din statele membre; 

Controlul internațional al armelor și dezarmarea 

42.  subliniază ambițiile UE de a deveni un actor mondial pentru pace; consideră că UE ar 

trebui să își asume o responsabilitate sporită în ceea ce privește pacea și securitatea în 

Europa și în lume prin intermediul altor mecanisme îmbunătățite de control al 

exporturilor și inițiative de dezarmare, precum și că, în calitate de actor mondial 

responsabil, ea ar trebui să constituie un exemplu, și anume să aibă un rol activ, iar 

statele membre să depună toate eforturile pentru a găsi o poziție comună în domeniile 

neproliferării armelor, dezarmării mondiale și controlării transferurilor de arme, precum 

și în întărirea cercetării și a dezvoltării în ce privește tehnologiile și procesele de 

conversie de la structurile de utilizare militară la structurile de utilizare civilă, și prin 

măsuri precum acordarea de avantaje la export pentru produsele în cauză; 

43. recunoaște că toate statele membre ale UE sunt semnatare ale ATT; solicită 

universalizarea ATT și axarea în mai mare măsură pe țările care nu sunt semnatare; 

salută, de asemenea, eforturile de sensibilizare în privința ATT și sprijină punerea sa 

efectivă în aplicare; 

44.  încurajează statele membre să ajute țările terțe în procesul de elaborare, îmbunătățire și 

aplicare a sistemelor de control al armelor, în conformitate cu poziția comună; 

45. își reiterează poziția în legătură cu sistemele autonome de arme letale (LAWS); solicită 

interzicerea exporturilor de produse utilizate pentru dezvoltarea și producerea unor 

astfel de sisteme de arme; 

46.  consideră că un tratat internațional eficace de control al exporturilor de arme ar trebui să 

cuprindă toate transferurile, inclusiv transferurile interstatale, transferurile dintre state și 

utilizatorii finali nestatali și contractele de leasing, precum și împrumuturile, cadourile, 

ajutoarele și orice alte forme de transfer; 

° 

° ° 

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Secretarului General al NATO, precum și Secretarului General al Organizației 

Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0456 

Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept 

și drepturi fundamentale  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui 

mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept 

și a drepturilor fundamentale  (2018/2886(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 cu recomandări adresate Comisiei 

referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale1, 

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (CEDO), 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 ale Consiliului Europei, 

– având în vedere avizul nr. 1/2018 din 17 iulie 2018 al Curții Europene de Conturi 

referitor la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 de regulament 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, 

– având în vedere Raportul anual pe 2018 privind drepturile fundamentale al Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (ADF), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al 

UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158), 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care 

i se solicită Consiliului să stabilească, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 

                                                 
1  JO C 215, 19.6.2018, p. 162. 



 

 244 

Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către 

Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a 

activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în raport cu situația din Polonia2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la statul de drept în 

Malta3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de 

investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová4, 

– având în vedere dezbaterea în plen purtată la 3 octombrie 2018 cu privire la situația 

statului de drept în România, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la situația drepturilor 

fundamentale în UE în 20165, 

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului din 2 mai 2018 de 

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0322), 

– având în vedere tabloul de bord al UE privind justiția pe 2018, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității 

umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor minorităților, și întrucât aceste valori sunt comune statelor 

membre; 

B. întrucât statul de drept, democrația și drepturile fundamentale se află într-o relație 

triunghiulară, susținându-se reciproc și protejând nucleul constituțional al UE și al 

statelor sale membre; 

C. întrucât, în 2014, Comisia a stabilit un cadru pentru statul de drept; întrucât la acest 

cadru s-a apelat o singură dată, acest instrument dovedindu-se insuficient pentru a 

preveni sau înlătura amenințările la adresa statului de drept; 

D. întrucât Uniunea Europeană nu are un mecanism obiectiv și permanent de monitorizare 

a democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept în toate statele membre; 

E. întrucât Tabloul de bord al UE privind justiția pe 2018 arată că există în continuare 

probleme în funcționarea sistemelor judiciare ale statelor membre, precum și în ceea ce 

privește impactul anumitor reforme realizate în statele membre; 

F. întrucât există pe rol un număr mare de proceduri de constatare a neîndeplinirii 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0340. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2018)0055. 
3  JO C 356, 4.10.2018, p. 29. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2018)0183. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2018)0056. 
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obligațiilor în domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei1; 

G. întrucât ADF a publicat mai multe rapoarte care evidențiază provocările cu care se 

confruntă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în diferite state 

membre, pe teme cum ar fi reducerea spațiului de acțiune pentru organizațiile societății 

civile în Europa2; 

H. întrucât, după cum s-a putut observa, amenințările la adresa democrației, statului de 

drept și drepturilor fundamentale au fost tratate prin reacții ad hoc, ceea ce a condus la 

abordări foarte diferite de la un stat membru la altul; 

I. întrucât Comisia a inițiat procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din TUE ca 

reacție la situația din Polonia, aceeași procedură fiind inițiată de Parlamentul European 

ca reacție la situația din Ungaria; 

J. întrucât Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a înființat un grup de 

monitorizare a statului de drept, care și-a început activitatea axându-se pe asasinarea 

jurnaliștilor de investigație și statul de drept; 

K. întrucât aceste reacții ale UE sunt în general mai degrabă reactive decât preventive, fiind 

îngreunate de atenția inegală și politizată acordată în diferite state membre provocărilor 

la adresa democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale; 

L. având pe 2 mai 2018 Comisia a publicat o propunere de regulament 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 (COM(2018)0324), 

M. întrucât avizul nr. 1/2018 al Curții de Conturi privind propunerea de regulament a 

subliniat necesitatea de a clarifica mai bine sursele de îndrumare și procedurile prin care 

se poate stabili existența unor deficiențe generalizate ale statului de drept în statele 

membre; 

N. întrucât rapoartele anterioare privind combaterea corupției la nivelul UE și rapoartele de 

țară din 2018 din cadrul semestrului european indică că corupția din diferite state 

membre stârnește motive serioase de îngrijorare, erodând astfel încrederea cetățenilor în 

instituții și în statul de drept; 

O. întrucât provocările la adresa statului de drept și a democrației în statele membre au pus 

în pericol spațiul de libertate, securitate și justiție, întemeiat pe prezumția juris tantum 

de încredere reciprocă; 

P. întrucât provocările la adresa statului de drept și a democrației în statele membre pun în 

pericol legitimitatea acțiunii externe a Uniunii, în special în raport cu politicile sale de 

aderare și de vecinătate; 

                                                 
1   http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-

proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=RO&typeOfSearch=true&active_onl

y=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&

DG=JUST&title=&submit=Search  
2  Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Provocări întâmpinate de 

organizațiile societății civile care activează în domeniul drepturilor omului în UE, 
Viena, 18 ianuarie 2018. 
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Q. întrucât toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt obligate să respecte, 

să apere și să promoveze democrația, statul de drept și drepturile fundamentale; 

R. întrucât Uniunea nu a aderat încă la CEDO, deși este obligată să facă acest lucru în 

temeiul articolul 6 alineatul (2) din TUE; 

S. întrucât Comisia și Consiliul nu au dat curs rezoluției Parlamentului referitoare la un 

mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale și, prin 

urmare, au refuzat până în prezent să adopte acordul interinstituțional privind Pactul UE 

pentru DSF; 

1. regretă faptul că Comisia nu a prezentat încă o propunere pentru a înființa un mecanism 

cuprinzător al UE privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale și invită 

Comisia să facă acest lucru, în special prin propunerea de a adopta Acordul 

interinstituțional privind Pactul UE pentru DSF, în viitoarea sa inițiativă nelegislativă 

pentru a impune cu mai multă strictețe aplicarea statului de drept în Uniunea Europeană; 

2. își reiterează apelul în favoarea unui mecanism al UE cuprinzător, permanent și obiectiv 

de protecție a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale și subliniază că 

un astfel de mecanism este necesar acum cu mai mare urgență decât oricând; 

3. reamintește principalele elemente ale unui astfel de mecanism propus de Parlament sub 

forma unui pact interinstituțional pentru DSF, care constă într-o revizuire anuală bazată 

pe elemente concrete și nediscriminatorie, care să evalueze, pe picior de egalitate, 

respectarea de către toate statele membre ale UE a valorilor prevăzute la articolul 2 din 

TUE, cu recomandări specifice fiecărei țări (Raportul european privind DSF), urmată de 

o dezbatere interparlamentară și un ciclu permanent de politică DSF în cadrul 

instituțiilor UE; 

4. reamintește că raportul european privind DSF trebuie să integreze și să completeze 

instrumentele existente, în special Tabloul de bord privind justiția, Organismul de 

monitorizare a pluralismului mass-media, raportul anticorupție și procedurile de 

evaluare inter pares întemeiate pe articolul 70 din TFUE, înlocuind Mecanismul de 

cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România. regretă decizia Comisiei de a nu 

publica Raportul UE privind combaterea corupției în 2017; 

5. invită Comisia să aibă în vedere corelarea propunerii sale de regulament privind 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept în statele membre cu un mecanism UE cuprinzător, permanent și obiectiv 

pentru protejarea democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale; 

6. invită Consiliul să ajungă la un acord pentru a adera la acordul interinstituțional privind 

Pactul pentru DSF și să sprijine și alte propuneri ale Comisiei de consolidare a 

democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale; 

7. consideră că, în cazul în care Comisia și Consiliul resping în continuare instituirea unui 

Pact pentru DSF, Parlamentul ar putea lua inițiativa de a lansa un proiect-pilot pentru 

DSF și o dezbatere interparlamentară; 

8. invită Consiliul să își asume cu toată seriozitatea rolul instituțional în cadrul 

procedurilor în curs de desfășurare în temeiul articolul 7 alineatul (1) din TUE, să 

informeze Parlamentul imediat și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii și să 
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invite Parlamentul să îi prezinte propunerea sa motivată Consiliului; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 

Consiliului, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Comitetului 

European al Regiunilor, pentru a o distribui parlamentelor și consiliilor subnaționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0457 

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în 

aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2017/2282(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE), precum și partea a cincea din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, 

pe de altă parte, care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 18 decembrie 2014 care cuprind proiectul 

de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului de 

asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 

statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte1, și din 21 

ianuarie 2016 privind acordurile de asociere / zonele de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare (ZLSAC) cu Georgia, Moldova și Ucraina2, recomandarea sa din 15 

noiembrie 2017 privind Parteneriatul estic3, și la rezoluția sa legislativă din 14 martie 

2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 

acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei4, precum și Rezoluția 

sa din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia 

rusă5, 

– având în vedere planurile naționale de acțiune pentru punerea în aplicare a acordurilor 

de asociere între Uniunea Europeană și Georgia, 

– având în vedere documentul de lucru comun al Comisiei Europene și Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) privind Raportul de punere în aplicare a asocierii 

privitor la Georgia din 9 noiembrie 2017 (SWD(2017)0371), 

                                                 
1  JO C 294, 12.8.2016, p. 31. 
2  JO C 11, 12.1.2018, p. 82. 
3  JO C 356, 4.10.2018, p. 130. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2018)0073. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2018)0266. 
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– având în vedere Declarațiile comune ale întâlnirilor la nivel înalt ale Parteneriatului 

Estic, în special cea din 24 noiembrie 2017 de la Bruxelles, 

– având în vedere cadrul de cooperare „20 de rezultate pentru 2020” stabilit în cadrul 

summitului de la Riga din 2015, care promovează o economie, o guvernanță, o 

conectivitate și o societate mai puternice, 

– având în vedere Cadrul unic de sprijin al UE pentru Georgia în perioada 2017-2020, 

– având în vedere rezultatele primei reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE și 

Georgia, care a avut loc la 5 februarie 2018, 

– având în vedere rezultatele reuniunilor adunării Euronest, cea mai recentă datând din 

25-27 iunie 2018, care s-au concretizat în șapte rezoluții care fac apel la UE să își 

intensifice eforturile de mediere în cazul conflictelor înghețate, 

– având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul celei de-a șasea 

reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Georgia, desfășurată la 26 aprilie 

2018, 

– având în vedere declarația comună a celei de a treia reuniuni a Platformei societății 

civile UE-Georgia din 22 martie 2018, 

– având în vedere primul raport al Comisiei aferent mecanismului privind suspendarea 

temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor, publicat la 20 decembrie 2017 

(COM (2017)0815), 

– având în vedere avizul final al Comisiei de la Veneția din 19 martie 2018 privind 

reforma constituțională a Georgiei (CDL-AD(2018)005), 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei din 21 septembrie 

2015 intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și 

femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”(SWD(2015)0182), 

– având în vedere raportul publicat la 2 iulie 2015 de Transparency International și 

intitulat „Starea corupției: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și 

Ucraina”, 

– având în vedere studiile întocmite de experți pentru Comisia pentru afaceri externe, 

inclusiv studiul intitulat „Reformele electorale în trei țări din vecinătatea estică – 

Ucraina, Georgia și Moldova și impactul acestora asupra evoluțiilor politice din aceste 

țări”, publicat la 26 octombrie 20171, studiul intitulat „Acordurile de asociere între UE 

și Moldova, Georgia și Ucraina”, publicat la 28 iunie 20182, precum și studiul 

comparativ intitulat „Dezvoltarea unui cadru instituțional pentru punerea în aplicare a 

acordurilor de asociere în Georgia, Moldova și Ucraina: un studiu comparativ”, publicat 

                                                 
1  „The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, 

Georgia and Moldova”, („Reformele electorale în trei țări asociate din vecinătatea estică – 
Ucraina, Georgia și Moldova”), Parlamentul European, 26 octombrie 2017. 

2  „Acordurile de asociere între UE și Moldova, Georgia și Ucraina”, Parlamentul European, 28 
iunie 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603850/EXPO_STU(2017)603850_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603850/EXPO_STU(2017)603850_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
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în septembrie 20181, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) și anexa 3 din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 

2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la 

aceasta, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

comerț internațional (A8-0320/2018), 

A. întrucât relațiile dintre UE și Georgia sunt în permanență aprofundate grație unor noi 

realizări majore, în concordanță cu acordul de asociere UE-Georgia, cu acordul privind 

o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-Georgia și cu 

programul de asociere, inclusiv intrarea în vigoare a regimului de liberalizare a vizelor 

și aderarea la Comunitatea Energiei; 

B. întrucât respectarea deplină a valorilor fundamentale, inclusiv democrația, statul de 

drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

inclusiv a drepturilor minorităților reprezintă o piatră de temelie pentru continuarea 

integrării europene; 

C. întrucât situația umanitară din regiunile ocupate Osetia de Sud și Abhazia și izolarea 

acestora continuă să reprezinte una dintre principalele probleme pentru Georgia; 

D. întrucât indicele de percepție a corupției al Transparency International din 2017 arată o 

menținere a rezultatelor bune în ceea ce privește combaterea corupției; 

E. întrucât noua Strategie națională de combatere a criminalității organizate pentru 

perioada 2017-2020 și planul său de acțiune adoptat în 2017 se concentrează pe 

combaterea criminalității organizate, tranzitului de droguri și criminalității informatice, 

precum și pe introducerea unei activități polițienești orientate spre comunitate care se 

bazează pe analize științifice; 

F. întrucât Convenția de la Istanbul, având drept scop prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice, a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017 și s-

a înființat o Comisie inter-agenții privind egalitatea de gen, violența împotriva femeilor 

și violența în familie; 

G. întrucât clasamentul mondial al libertății presei întocmit de „Reporteri fără frontiere” 

indică o ușoară îmbunătățire, Georgia trecând în 2018 de pe locul 64, ocupat în 2017, pe 

locul 61, 

1. salută călduros parcursul de reforme susținute și progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a AA și a acordului privind ZLSAC, care au plasat Georgia în poziția de 

partener strategic-cheie al UE în regiune; invită autoritățile georgiene să continue să 

asigure stabilitatea. punerea în aplicare a reformelor democratice și să mențină eforturile 

depuse pentru a îmbunătăți situația pe plan economic și social pentru cetățenii 

                                                 
1  „The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association 

Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective”, („Dezvoltarea 
unui cadru instituțional pentru punerea în aplicare a acordurilor de asociere în Georgia, 
Moldova și Ucraina: un studiu comparativ”), Parlamentul European, septembrie 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
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georgieni, care sunt afectați de sărăcie persistentă, șomaj și de un nivel ridicat de 

emigrare din motive economice, ca factori-cheie în câștigarea încrederii și a adeziunii 

populației în cursul procesului de consolidare a suveranității și a integrității teritoriale a 

Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional și de aprofundare a 

cooperării dintre UE și Georgia; 

2. constată cu satisfacție că agenda europeană a Georgiei continuă să întrunească un 

consens transpartinic și susținerea majorității cetățenilor georgieni; subliniază că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE și în concordanță cu Declarația de la Roma din 25 

martie 2017, orice stat european poate solicita să devină membru al UE, cu condiția 

respectării criteriilor de la Copenhaga; reamintește, în același timp, propunerea unei 

politici privind un „Parteneriat estic plus” (EaP+) susținută de Parlament cu scopul de a 

deschide noi perspective; salută inițiativa guvernului georgian de a elabora o Foaie de 

parcurs pentru integrarea în UE, care vizează aprofundarea relațiilor existente în prezent 

între UE și Georgia; salută implicarea activă a Georgiei în activitățile platformelor 

multilaterale instituite în cadrul Parteneriatului estic; 

3. laudă autoritățile georgiene pentru campaniile periodice de informare privind beneficiile 

și oportunitățile economice care decurg din AA și din acordul privind ZLSAC și cu 

privire la asistența oferită de acestea în gestionarea adaptărilor necesare; 

Cadrul instituțional în vigoare pentru punerea în aplicare a acordului de asociere  

4. remarcă faptul că sprijinul acordat de UE Georgiei se va situa între 371 de milioane 

EUR și 453 de milioane EUR pentru perioada 2017-2020, cu fonduri suplimentare 

disponibile pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”, în concordanță cu 

programul de asociere UE-Georgia; încurajează Comisia să acorde această asistență în 

mod proporțional cu capacitatea de absorbție a Georgiei și cu eforturile de punere în 

aplicare a reformelor depuse de această țară; ia act de decizia Georgiei de a reduce 

numărul total al ministerelor de la 14 la 11 în vederea optimizării funcțiilor și a 

reducerii cheltuielilor și salută decizia guvernului georgian de a realoca educației 

economiile rezultate în urma acestui proces; 

5. solicită o implicare mai puternică a prim-ministrului și a ministrului afacerilor externe 

în asigurarea unei supravegheri politice la nivel înalt a punerii în aplicare a AA, în 

special prin raționalizarea structurilor guvernamentale relevante, prin coordonarea și 

sincronizarea planurilor ministerelor de resort, precum și prin punerea în aplicare 

integrală și eficace a acestora; salută integrarea Biroului ministrului de stat pentru 

integrare europeană în ministerul afacerilor externe; sugerează, cu toate acestea, ca 

întregul aparat ministerial să își asume responsabilitatea pentru realizarea obiectivului 

integrării europene; 

6. salută adoptarea unei versiuni pe trei ani a planului de punere în aplicare a AA/ZLSAC 

și invită autoritățile georgiene să elaboreze o strategie de reformă care să completeze 

aceste planuri, să se concentreze asupra rezultatelor și în alte domenii decât cel 

legislativ și de formare a personalului și care să fie bazată pe o evaluare a impactului 

realizată de către experți, abordând totodată și cooperarea interinstituțională dintre 

parlament, guvern și administrația prezidențială; încurajează, în acest context, 

parlamentul georgian să își intensifice eforturile depuse în scopul verificării 

conformității proiectelor de propuneri de reformă pe plan intern cu AA; 

7. accentuează necesitatea ca Georgia să încredințeze sarcinile legate de punerea în 
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aplicare a programului de asociere unui efectiv de personal cu înaltă calificare; solicită 

autorităților georgiene să garanteze că unitățile structurale care se ocupă de problemele 

de integrare europeană din toate ministerele sunt dotate cu un număr suficient de 

funcționari special calificați; invită SEAE și/sau Comisia Europeană să ofere asistență 

în ceea ce privește consolidarea capacităților și formarea funcționarilor georgieni care se 

ocupă de punerea în aplicare a AA/acordului privind ZLSAC; 

8. salută instituirea Adunării Interparlamentare a Georgiei, Moldovei și Ucrainei și 

încurajează această adunare să monitorizeze procesul de punere în aplicare a acordurilor 

de asociere; 

9. îndeamnă SEAE și/sau Comisia Europeană să stimuleze capacitățile interne cu scopul 

de a intensifica monitorizarea punerii în aplicare a AA, în special prin sporirea 

resurselor umane dedicate, care să dețină cunoștințe aprofundate privind sistemul 

administrativ și juridic al Georgiei, precum și să treacă la o evaluare calitativă a 

progreselor înregistrate, în special prin introducerea unor procese de examinare analitică 

care să permită evaluarea nivelului efectiv de aliniere la acquis-ul UE, în conformitate 

cu cerințele AA; 

10. subliniază rolul crucial pe care societatea civilă, inclusiv partenerii sociali, îl joacă în 

punerea în aplicare a AA, în calitate de actori care veghează la realizarea reformelor, și 

salută eforturile depuse de aceasta în monitorizarea punerii în aplicare a acordului; 

invită solicită autoritățile georgiene să se asigure că reformele realizate în contextul 

implementării AA/acordului privind ZLSAC presupun deplina implicare a 

reprezentanților societății civile, precum și a partenerilor sociali - care este relevantă 

mai ales din perspectiva aspectelor legate de realizarea unui model social „european” - 

și solicită autorităților și UE să asigure accesul acestora, precum și al persoanelor care 

locuiesc în zone izolate, la informații privind punerea în aplicare a AA; 

11. subliniază importanța comunicării proactive destinate cetățenilor georgieni în legătură 

cu beneficiile tangibile și cu obiectivele Parteneriatului estic, precum și în legătură cu 

nevoia de a combate dezinformarea prin intermediul diseminării informației bazate pe 

fapte, accesibile și de bună calitate în toate limbile țării partenere; invită Georgia să își 

îmbunătățească strategia de comunicare, cu sprijinul UE și al statelor sale membre;  

12. salută deschiderea, la Tbilisi, la 4 septembrie 2018, a Școlii europene din cadrul 

Parteneriatului estic, care prevede un program de bacalaureat internațional pentru elevii 

provenind din toate țările Parteneriatului estic; încurajează autoritățile georgiene să 

aloce un loc mai important studiilor europene în programele școlare și universitare 

standard; 

13. sprijină constatările și concluziile preliminare cu privire la primul tur al alegerilor 

prezidențiale organizate în 2018 în Georgia, astfel cum au fost prezentate de misiunea 

internațională de observare a alegerilor, inclusiv de delegația Parlamentului European ce 

intră în componența acesteia; salută caracterul competitiv al alegerilor și absența 

cazurilor de violență; regretă ocuparea Osetiei de Sud și a Abhaziei de către Rusia, 

precum și decizia autorităților care guvernează de facto regiunea Osetiei de Sud de a 

închide frontiera administrativă cu Georgia, împiedicând astfel mulți cetățeni georgieni 

să participe la scrutin; invită autoritățile și partidele politice să abordeze, înainte de cel 

de-al doilea tur al alegerilor, aspectele care suscită preocupări, în special utilizarea 

abuzivă a resurselor statului, stabilirea unor plafoane excesiv de ridicate pentru 
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finanțarea campaniilor electorale, precum și atacurile verbale intense ale unor demnitari 

care au vizat organizațiile independente ale societății civile; 

Dialogul politic  

14. reafirmă faptul că poziția UE față de reformele constituționale din Georgia coincide cu 

evaluarea în general pozitivă a Comisiei de la Veneția; regretă amânarea până în 2024 a 

implementării unui sistem electoral complet proporțional; își reafirmă disponibilitatea 

de a observa viitoarele alegeri din Georgia și de a sprijini autoritățile georgiene în 

urmărirea și punerea în aplicare a recomandărilor care vor fi prezentate; reiterează faptul 

că componența Comisiei electorale centrale nu ar trebui să fie afectată de nicio influență 

politică și că, în perioada premergătoare alegerilor, ar trebui să se garanteze eliminarea 

oricărei posibilități de utilizare abuzivă a resurselor administrative; invită autoritățile 

georgiene să demareze o anchetă corespunzătoare care să investigheze incidentele 

violente motivate politic survenite pe durata alegerilor parlamentare din 2016; 

15. sprijină consolidarea democratică a instituțiilor politice ale Georgiei și este hotărât să 

ofere asistență în acest domeniu; remarcă faptul că Georgia se numără printre puținele 

țări în care toate ramurile puterii sunt implicate în Parteneriatul pentru o guvernare 

deschisă; subliniază importanța urmăririi unui program de reforme ambițioase, menit să 

asigure neutralitatea politică a instituțiilor de stat și a personalului lor; subliniază rolul 

opoziției în cadrul unui sistem parlamentar și pune în evidență nevoia urgentă de a 

institui mecanisme mai riguroase de control al executivului, inclusiv prin valorificarea 

capacității deputaților de a adresa în mod regulat întrebări miniștrilor și prim-

ministrului, ca modalitate de a asigura asumarea răspunderii de către aceștia din urmă; 

16. salută punerea efectivă în aplicare a regimului de scutire de vize pentru cetățenii 

georgieni începând cu 27 martie 2017; ia act de respectarea de către Georgia a criteriilor 

de referință privind liberalizarea regimului vizelor și încurajează monitorizarea regulată 

a acesteia pentru a asigura continuitatea conformării; ia act de faptul că introducerea 

regimurilor de călătorii fără viză are rezultate pozitive în ceea ce privește dezvoltarea 

contactelor interpersonale; laudă Georgia pentru măsurile luate în vederea abordării cu 

promptitudine a nerespectărilor condițiilor regimului de călătorii fără viză și invită 

statele membre ale UE să recunoască Georgia ca țară de origine sigură; subliniază 

importanța intensificării cooperării dintre autoritățile judiciare și agențiile de aplicare a 

legii din Georgia și cele din statele membre ale UE; 

17. salută punerea în aplicare continuă a strategiei și a planului de acțiune privind migrația 

ale Georgiei și intensificarea reabilitării sectoarelor de frontieră cu Turcia și 

Azerbaidjan; 

18. sprijină Georgia în eforturile sale de a duce o politică de soluționare pașnică a 

conflictelor, reconciliere și implicare și de participare constructivă la dezbaterile 

internaționale de la Geneva; salută eforturile Georgiei de a menține dialogul cu Rusia; 

își exprimă aprecierea pentru inițiativa intitulată „Un pas către un viitor mai bun”, 

prezentată la 4 aprilie 2018, care urmărește îmbunătățirea condițiilor umanitare și 

socioeconomice ale populațiilor din regiunile ocupate și promovarea contactelor 

interpersonale și a încrederii între comunități divizate; 

19. reamintește cu regret că, după 10 ani, Federația Rusă continuă să ocupe în mod ilegal 

teritoriile georgiene și își reiterează sprijinul clar pentru suveranitatea și integritatea 
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teritorială a Georgiei; ia act de acțiunea în justiție introdusă de Georgia la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului împotriva Rusiei, care se referă la utilizarea de măsuri 

coercitive împotriva persoanelor care trăiesc în Abhazia și Osetia de Sud și de adoptarea 

de către parlamentul georgian a unei rezoluții prin care se instituie lista neagră 

„Othozoria-Tatunașvili” a persoanelor care au fost condamnate sau sunt cercetare pentru 

săvârșirea infracțiunilor de omor, răpire, tortură sau tratament inuman; subliniază faptul 

că este necesară o poziție coerentă, coordonată, unită și fermă a comunității 

internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare; 

20. îndeamnă autoritățile georgiene să depună eforturi suplimentare pentru a depăși 

obstacolele existente și să încerce să extindă beneficiile AA și ale acordului de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător la populațiile Abhaziei și Osetiei de Sud/regiunii 

Țhinvali, prin îmbunătățirea comunicării cu privire la noile posibilități care decurg din 

acord și prin elaborarea de proiecte ad hoc de cooperare comercială și economică la 

nivel local; 

21. felicită Georgia pentru participarea sa continuă la operațiunile civile și militare de 

gestionare a crizelor din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC); 

accentuează necesitatea de a dezvolta în continuare un dialog strategic la nivel înalt pe 

probleme de securitate între UE și Georgia, în special cu privire la combaterea 

radicalizării, a extremismului violent, a propagandei și a amenințărilor hibride; 

Statul de drept, buna guvernanță și libertatea presei 

22. salută rezultatele obținute de Georgia în lupa împotriva corupției la nivel mediu și mic, 

care i-au permis să ocupe o poziție bună la nivel regional din perspectiva indicilor de 

percepție a corupției; subliniază totuși că fenomenul corupției la nivel înalt în rândul 

elitei rămâne o problemă serioasă; salută punerea în aplicare de către Georgia a 

strategiei și a planului său de acțiune privind combaterea corupției; solicită Georgiei să 

se asigure că Agenția anticorupție este independentă, protejată de orice interferențe 

politice și separată de Serviciul de Securitate a Statului; reiterează importanța separării 

efective a puterilor și a unei disocieri clare între politică și interesele economice și 

subliniază faptul că reușita efortului de combatere a corupției depinde de un sistem 

judiciar independent și de un bilanț solid al anchetelor în cazuri de corupție la nivel 

înalt, care constituie încă un obiectiv de atins; consideră că Georgia este un partener 

important al UE în diferite domenii de cooperare, cum ar fi lupta împotriva terorismului 

și a criminalității organizate; 

23. îndeamnă autoritățile georgiene să instituie un mecanism veritabil, independent și 

eficace de investigare și urmărire în justiție a abuzurilor comise de către funcționarii 

însărcinați cu aplicarea legii, care să nu fie plasat sub autoritatea procurorului general, 

pentru a aborda problema persistente a imposibilității de a responsabiliza autorii acestor 

fapte; salută, așadar, crearea Serviciului de inspectori al statului pentru investigarea 

cazurilor de încălcare a drepturilor omului comise de funcționarii însărcinați cu 

aplicarea legii; 

24. este foarte preocupat de presiunea exercitată de Turcia asupra rezidenților turci din 

Georgia, precum și asupra unor instituții de învățământ, pentru presupusa lor afiliere la 

mișcarea Gülen; îndeamnă autoritățile georgiene să urmărească îndeaproape cazul 

respectiv, asigurându-se că procedurile judiciare și orice acțiuni întreprinse sunt în 

deplină conformitate cu principiile și standardele europene; îndeamnă Uniunea 
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Europeană să sprijine și să ajute țările Parteneriatului estic să facă față presiunilor 

exercitate - în special în ultimele luni - de către Turcia; 

25. ia act de reforma în curs a sistemului judiciar și de elementele care indică o sporire a 

imparțialității și a transparenței acestuia, însă reamintește faptul că Comisia de la 

Veneția și-a exprimat îngrijorarea față de modificările legislative propuse, care nu 

asigură neutralitatea politică a Consiliului Procurorilor; solicită să se adopte măsurile 

necesare pentru a consolida sistemul judiciar – inclusiv prin creșterea capacității sale 

administrative – și să se asigure independența deplină a sistemului judiciar și a 

Parchetului; solicită să se asigure controlul democratic al ministerului de interne, 

inclusiv al poliției și al serviciilor de securitate, care trebuie să facă obiectul unui proces 

de restructurare și reformă, pentru a garanta, printre altele, transparența, în special în 

ceea ce privește procesul de selecție, numire în funcție și promovare a judecătorilor, 

precum și procedurile disciplinare care îi privesc; 

26. subliniază importanța reformelor aflate în curs în domeniul administrației publice; 

salută noua lege a funcției publice și așteaptă punerea sa rapidă în aplicare în interesul 

asigurării unei creșteri continue a încrederii publicului; 

27. constată cu îngrijorare că guvernul georgian nu a adoptat noi acte legislative pentru a 

îmbunătăți accesul publicului la informații; regretă că reforma propusă limitează și mai 

mult accesul în acest domeniu; invită guvernul georgian să asigure accesul efectiv la 

informațiile publice; reamintește că acesta este un angajament esențial asumat în cadrul 

AA;  

28. îndeamnă guvernul Georgiei să continue punerea în aplicare a reformei în domeniul 

gestionării finanțelor publice; 

29. salută adoptarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate; 

30. solicită parlamentului Georgiei să examineze un pachet de modificări care are ca scop 

reformarea legislației privind politica în domeniul drogurilor, în conformitate cu decizia 

Curții Constituționale din 30 noiembrie 2017; 

31. salută aprobarea unui pachet de legi de îmbunătățire a situației deținuților de către 

parlamentul Georgiei; 

Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

32. invită autoritățile georgiene să continue să operaționalizeze mecanismul de coordonare 

în domeniul drepturilor omului instituit la nivel național și să își intensifice cooperarea 

în cadrul forurilor multilaterale; își exprimă preocuparea cu privire la absența 

progreselor în cadrul anchetei desfășurate în legătură cu răpirea din Tbilisi a 

jurnalistului azer Afgan Muhtarli, care a pus în evidență numeroase deficiențe în ceea ce 

privește funcționarea serviciilor de securitate, inclusiv interferența din partea partidelor 

politice; invită guvernul georgian să asigure finalizarea cu promptitudine și în mod 

concludent a acestei anchete și subliniază necesitatea ca Georgia să instituie un mediu 

de siguranță și securitate pentru apărătorii drepturilor omului care își au reședința pe 

teritoriul său, pentru a garanta că astfel de cazuri nu vor mai apărea; 

33. ia act de hotărârea din 28 noiembrie 2017 a Curții Europene a Drepturilor Omului în 

legătură cu fostul prim-ministru Vano Merabișvili, care a stabilit că au fost încălcate 
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prevederile articolului 18 din Convenția europeană a drepturilor omului, întrucât au 

existat „un plan secret” și „motive ascunse” în contextul arestării lui Vano Merabișvili;  

34. subliniază importanța unei politici clare, transparente și bazate pe drepturile omului și a 

mecanismelor de investigare, urmărire penală și compensare a încălcărilor drepturilor 

omului comise de administrațiile anterioare, cu asigurarea că acest proces respectă pe 

deplin principiul statului de drept și garanțiile procedurale; 

35. solicită autorităților georgiene să ia măsuri suplimentare pentru a proteja libertățile 

fundamentale și drepturile omului, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile, 

prin combaterea discursurilor de incitare la ură și a discriminării, inclusiv pe piața 

muncii – prin intermediul unui cod al muncii modificat, împotriva persoanelor 

LGBTQI, a romilor, a persoanelor suferind de HIV/SIDA, a persoanelor cu dizabilități 

și a altor minorități; invită, în special, Georgia să armonizeze legislația privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități, pe care a ratificat-o în 2014; salută recenta 

ratificare de către Georgia a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la 

Istanbul), precum și adoptarea legii privind limba oficială și a Strategiei guvernamentale 

pentru egalitate civică și integrare și solicită ca acestea să fie implementate rapid și să se 

creeze un mecanism de monitorizare eficient; 

36. solicită autorităților georgiene să ia măsuri suplimentare pentru a proteja femeile 

împotriva tuturor formelor de violență, abuzuri sexuale și hărțuire sexuală la locul de 

muncă și în spațiul public și să stimuleze creșterea numărului de femei de pe piața 

muncii și din viața politică, unde sunt în continuare subreprezentate; 

37. solicită să se consolideze protecția drepturilor copiilor, inclusiv prevenirea violenței 

împotriva copiilor, și să se îmbunătățească accesul la educație pentru toți copiii, inclusiv 

pentru cei cu dizabilități; reiterează responsabilitatea guvernului georgian de a 

supraveghea îndeaproape situația copiilor din orfelinate și instituții rezidențiale 

religioase; 

38. reamintește importanța mass-mediei libere și independente, a independenței editoriale și 

pluralismului și transparenței în ceea ce privește drepturile de proprietate în sectorul 

mass-mediei, ca principii democratice esențiale; ia act cu satisfacție de progresele din 

Georgia, așa cum reiese din clasamentul mondial al libertății presei din 2018 stabilit de 

organizația „Reporteri fără Frontiere”; evidențiază politizarea conținutului mediatic; 

reamintește cazul care a vizat canalul de televiziune Rustavi 2; 

Cooperarea comercială și economică 

39. salută accentul pus pe crearea de locuri de muncă, precum și pe protecția drepturilor 

lucrătorilor, în special prin adoptarea unei legi privind siguranța la locul de muncă, care 

să soluționeze eficace problema ridicatului cost uman cauzat de incidentele la locul de 

muncă; îndeamnă parlamentul Georgiei să extindă domeniul de aplicare al legii, pentru 

a evita excepțiile de la aplicarea sa; reamintește autorităților georgiene obligația lor de a 

respecta standardele internaționale în domeniul muncii și subliniază nevoia de a 

transforma Departamentul pentru inspectarea condițiilor de muncă într-un sistem de 

sine stătător și independent de inspecție a muncii aliniat la Convenția nr. 81 a OIM, 

pentru a îmbunătăți siguranța la locul de muncă și pentru a reduce munca nedeclarată; 
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solicită să se pună capăt discriminării de către angajatori a celor care se prevalează de 

drepturile lor sindicale; își exprimă preocuparea față de fenomenul muncii copiilor și de 

libertatea de asociere insuficientă în cazul sindicatelor; amintește că securitatea la locul 

de muncă, în conformitate cu cerințele AA, are o importanță crucială; 

40. observă că UE este cel mai important partener comercial al Georgiei, schimburile cu UE 

reprezentând aproape o treime din schimburile comerciale totale ale Georgiei, precum și 

cel mai important donator și actorul responsabil de cel mai mare procent de investiții 

străine directe în țară; salută punerea în practică a principalelor reforme structurale care 

vizează îmbunătățirea mediului economic și a mediului de afaceri și creșterea la 

maximum a beneficiilor oferite de ZLSAC; ia act cu satisfacție de progresele Georgiei 

în ceea ce privește alinierea legislației sale ce vizează aspectele legate de comerț, 

inclusiv măsurile sanitare și fitosanitare, însă solicită să se realizeze mai multe progrese 

în domeniul siguranței alimentare; subliniază importanța reformelor structurale în curs 

legate de îmbunătățirea climatului de investiții în Georgia; subliniază că este necesar ca 

autoritățile georgiene să garanteze o distribuire echitabilă a rezultatelor creșterii 

economiei georgiene în rândul populației, precum și ca AA să fie pus în aplicare în 

beneficiul IMM-urilor; 

41. constată cu satisfacție că unele produse noi au început să fie exportate în UE, cu toate că 

Georgia exportă în continuare în principal produse agricole de bază și materii prime; 

încurajează Comisia să sprijine Georgia să identifice domeniile care ar putea stimula și 

mai mult diversificarea economică și să le ofere prioritate în procesul de punere în 

aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător; recomandă ca Georgia să 

aibă în vedere o strategie de diversificare în ceea ce privește coșul de produse exportate 

către piețele din UE; 

42. apreciază progresele înregistrate în domeniul achizițiilor publice și alinierea preconizată 

a legislației până în 2022; subliniază importanța unui organism de control imparțial și 

independent; îndeamnă guvernul Georgiei să îmbunătățească transparența sistemului de 

achiziții publice, în special prin reducerea derogărilor de la licitațiile deschise existente 

în legislația privind achizițiile publice, pentru a reduce volumul total al contractelor 

necompetitive; 

43. salută aderarea Georgiei la Convenția pan-euromediteraneeană cu privire la regulile de 

origine, care va permite cumulul de origine în cadrul acordului de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător; încurajează Georgia, de asemenea, să adere la Convenția 

privind un regim de tranzit comun; 

Energia și alte domenii de cooperare 

44. salută dobândirea de către Georgia a calității de membru al Comunității Energiei și 

progresele înregistrate în direcția integrării pieței energetice a Georgiei cu cea a UE prin 

intermediul convergenței în materie de reglementare, în conformitate cu AA și cu 

Tratatul de instituire a Comunității Energiei; crede cu tărie că aceste evoluții constituie 

un progres în direcția îndeplinirii condițiilor pentru realizarea unui amestec energetic 

paneuropean în concordanță cu Acordul de la Paris privind măsurile de combatere a 

schimbărilor climatice și cu obiectivul 10 al Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare 

durabilă cu privire la măsurile de combatere a sărăciei energetice; îndeamnă autoritățile 

georgiene să depună toate eforturile necesare pentru a accelera procesul de adoptare a 

acquis-ului UE în domeniul energiei, cu sprijinul UE, precum și cooperarea științifică și 
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dezvoltarea inovării în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile; 

constată că, pentru punerea în aplicare a unor planuri cum este cel de integrare a 

ministerului energiei în ministerul economiei și dezvoltării durabile, este necesar să se 

asigure o strânsă coordonare cu parlamentul georgian; 

45. recomandă autorităților georgiene să elaboreze o strategie energetică națională solidă, să 

reducă nivelul subvențiilor pentru energie și să îmbunătățească securitatea 

aprovizionării cu energie și independența energetică; încurajează dezvoltarea sectorului 

energiei provenind din surse regenerabile și a eficienței energetice și adoptarea legilor 

necesare, precum și o adaptare a cadrului instituțional; încurajează consolidarea 

funcțiilor de tranzit al energiei; 

46. subliniază necesitatea continuării eforturilor de punere în practică în domeniul 

transporturilor și al mediului; îndeamnă guvernul georgian să adopte o strategie pentru 

combaterea poluării aerului; invită autoritățile georgiene să crească participarea 

publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului și gradul de difuzare a informațiilor 

privind mediul cu scopul de a stimula interesul public; 

47. reamintește că administrarea în domeniul mediului este o caracteristică esențială a 

cerințelor acordului de asociere; salută intrarea în vigoare a unui nou cod de evaluare a 

impactului asupra mediului, în conformitate cu legislația UE, precum și adoptarea foii 

de parcurs pentru Planul de acțiune privind clima; solicită continuarea alinierii 

politicilor naționale de mediu la obiectivele UE de combatere a schimbărilor climatice, 

în concordanță cu Acordul de la Paris din 2015 și, în special, finalizarea și adoptarea 

strategiei de dezvoltare cu emisii reduse;  

48. observă că Georgia s-a angajat să pună eficient în aplicare acordurile multilaterale din 

domeniul mediului, în temeiul capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care 

trebuie îmbunătățit în continuare; 

49. ia act de planul guvernului georgian de a dezvolta în continuare sectorul hidroenergetic; 

solicită, în acest context, autorităților georgiene să adopte și să respecte standardele UE 

în toate proiectele și, în special, să aplice o procedură deschisă și transparentă de 

evaluare a impactului asupra mediului, care să implice toate părțile interesate relevante 

în principalele etape ale procesului decizional;  

Dispoziții instituționale 

50. consideră că implicarea autorităților georgiene începând din etapa de elaborare a 

legislației relevante ar fi utilă pentru ca procesul să devină mai incluziv și pentru a 

reduce costurile de tranziție pentru Georgia și invită Comisia Europeană să utilizeze pe 

deplin mecanismele de schimb de informații ex ante; 

51. își reiterează hotărârea de a intensifica monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor 

internaționale cu partenerii estici ai UE; solicită încă o dată Comisiei și SEAE să 

transmită mai frecvent Parlamentului și Consiliului rapoarte scrise detaliate privind 

aplicarea acestor acorduri; 

52. ia act de faptul că evaluarea punerii în aplicare a acordului privind ZLSAC se 

concentrează în mare măsură pe fluxurile comerciale și pe barierele din calea 

comerțului; invită Comisia să monitorizeze și să evalueze în mod corespunzător punerea 
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în aplicare a acordului privind ZLSAC, acordând o atenție deosebită transpunerii și 

punerii în aplicare a acquis-ului, precum și impactului asupra societății georgiene, și 

solicită să se prezinte rapoarte anuale publice și cuprinzătoare, referitoare inclusiv la 

sprijinul tehnic și financiar oferit de UE; 

53. invită Consiliul și Comisia să facă uz în continuare de toate pârghiile posibile pentru a 

încuraja și a asista Georgia în eforturile sale de implementare eficace a acordului 

privind ZLSAC și reamintește că punerea în aplicare sustenabilă a acordului privind 

ZLSAC nu se poate baza doar pe asistența din partea UE, ci necesită, de asemenea, 

administrarea independentă din partea Georgiei, cu scopul de a promova intensificarea 

fluxurilor comerciale, reducerea sarcinilor birocratice și simplificarea procedurilor 

administrative; face apel la ambele părți să ofere mai mult sprijin microîntreprinderilor 

și întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM-urilor) și să furnizeze asistență tehnică; 

îndeamnă Comisia Europeană să ia în calcul înființarea unui grup de sprijin pentru 

Georgia, asemănător celui înființat pentru Ucraina; 

54. invită SEAE și/sau Comisia să publice în același timp toate rapoartele anuale privind 

punerea în aplicare a acordului de asociere și să publice simultan o evaluare 

comparativă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a AA/acordului privind 

ZLSAC de către fiecare partener asociat în raport cu obiective de referință specifice; 

55. este hotărât să întocmească rapoarte anuale privind punerea în aplicare a acordurilor de 

asociere; 

° 

° ° 

56. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum 

și guvernului și parlamentului Georgiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0460 

Situația drepturilor omului în Cuba  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2018 referitoare la situația 

drepturilor omului în Cuba (2018/2926(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cuba, în special cea din 17 

noiembrie 2004 referitoare la Cuba1, cea din 2 februarie 2006 referitoare la politica UE 

față de guvernul cubanez2, cea din 21 iunie 2007 referitoare la Cuba3, cea din 11 martie 

2010 referitoare la prizonierii de conștiință din Cuba4 și din 5 iulie 2017 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului de dialog politic și de cooperare (ADPC) dintre Uniunea Europeană și statele 

sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, precum și aprobarea 

acestuia de către Parlamentul European5, 

– având în vedere alegerea lui Miguel Díaz-Canel ca nou președinte de către Adunarea 

Națională a Poporului din Cuba la 19 aprilie 2018, 

– având în vedere constatările legate de Cuba ale Comitetului ONU pentru disparițiile 

forțate, publicate la 17 martie 2017, 

– având în vedere Avizul 59/2018 al Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară 

cu privire la Ariel Ruiz Urquiola, considerat prizonier de conștiință de către Amnesty 

International, adoptat în cadrul celei de a 82-a sesiuni a sa din 20-24 august 2018, 

– având în vedere evaluările periodice universale (RPU) ale Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului realizate în Cuba în mai 2013 și în mai 2018, 

– având în vedere raportul Human Rights Watch pe 2017 privind Cuba și declarația făcută 

la 27 iulie 2018 de Erika Guevara-Rosas, directoare pentru America în cadrul 

organizației Amnesty International, cu privire la 100 de zile ale noii administrații 

cubaneze, 

                                                 
1  JO C 201 E, 18.8.2005, p. 83. 
2  JO C 288 E, 24.11.2006, p. 81. 
3  JO C 146 E, 12.6.2008, p. 377. 
4  JO C 349 E, 22.12.2010, p. 82. 
5  JO C 334, 19.9.2018, p. 99. 
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– având în vedere declarațiile lunare ale Comisiei cubaneze pentru drepturile omului și 

reconciliere națională, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și alte 

tratate și instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului,, 

– având în vedere Constituția Cubei, 

– având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, la care Cuba este parte 

semnatară, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât drepturile omului figurează în dialogurile politice ale UE, precum și în 

acordurile de cooperare și comerciale; întrucât indivizibilitatea drepturilor omului, 

inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, ar trebui să fie unul 

dintre principalele obiective ale Uniunii Europene în relațiile sale cu Cuba; 

B. întrucât, la 5 iulie 2017, Parlamentul a aprobat Acordul de dialog politic și de cooperare 

dintre UE și Cuba (ADPC); întrucât ADPC își exprimă în mod clar îngrijorarea cu 

privire la situația drepturilor omului în Cuba și include o clauză de suspendare în cazul 

încălcării dispozițiilor privind drepturile omului; 

C. întrucât dialogul pe tema drepturilor omului dintre UE și Cuba, condus de 

reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, a început în 2015; întrucât, la 9 

octombrie 2018, părțile la al patrulea dialog privind drepturile omului dintre UE și Cuba 

au abordat, printre alte chestiuni, tema participării cetățenilor la afacerile publice, 

inclusiv în contextul recentelor procese electorale, precum și libertatea de asociere și de 

exprimare și posibilitatea ca apărătorii drepturilor omului și alte sectoare ale societății 

civile să se asocieze liber, să își exprime opiniile și să participe la viața publică; întrucât 

nu este clar pentru Parlament dacă această reuniune a fost în vreun fel concludentă; 

întrucât nu au fost obținute rezultate concrete în ceea ce privește drepturile omului în 

Cuba, în pofida instituirii dialogului privind drepturile omului și a realegerii Cubei în 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru perioada 2017-2019; întrucât dialogul 

politic trebuie să includă un dialog direct și intens cu societatea civilă și cu opoziția, 

fără nicio restricție; 

D. întrucât guvernul cubanez refuză în continuare să recunoască monitorizarea drepturilor 

omului ca o activitate legitimă, precum și acordarea statutului juridic grupurilor locale 

care activează în domeniul drepturilor omului; 

E. întrucât la 24 februarie 2019 urmează să aibă loc un referendum constituțional; întrucât 

procesul de elaborare a noii constituții nu cuprinde o consultare adecvată la nivel 

național, asigurând menținerea rolului puternic al Partidului Comunist în societate fără 

un sistem pluripartit, libertățile fundamentale și drepturile politice și civile, consolidând 

astfel proprietatea centralizată a statului și economia controlată; întrucât sistemul politic 

cu un singur partid este declarat „irevocabil” la articolul 3 și articolul 224 prevede că 

este interzis generațiilor actuale și viitoare să schimbe ireversibilitatea socialismului, 

precum și actualul sistem politic și social; întrucât se pare că există alte dispoziții 
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extrem de îngrijorătoare în proiect; 

F. întrucât jurnaliști independenți, dizidenți pașnici și apărători ai drepturilor omului care 

documentează încălcări ale drepturilor omului și care sunt în mare parte membri ai 

opoziției democratice, sunt persecutați, deținuți în mod arbitrar sau deținuți în închisori 

în Cuba; întrucât, potrivit Comisiei cubaneze pentru drepturile omului și reconciliere 

națională, în octombrie 2018 au fost efectuate cel puțin 202 de arestări arbitrare pe 

termen scurt, fără îndoială din motive politice, a unor opozanți pașnici și activiști 

independenți ai societății civile care își exercită drepturile fundamentale de exprimare, 

de întrunire și de asociere politică; 

G. întrucât una dintre aceste persoane este dr. Eduardo Cardet, coordonatorul național al 

Mișcării Creștine de Eliberare (MCL), care a fost condamnat la trei ani de închisoare 

pentru că și-a exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare; întrucât în 

noiembrie 2016 a fost arestat la întoarcerea sa acasă dintr-o călătorie la Miami; întrucât 

dr. Cardet, considerat prizonier de conștiință, este în prezent deținut în închisoarea Cuba 

Si din Holguín, unde este ținut în izolare, fără a avea acces la vizite ale membrilor 

familiei sau la apeluri telefonice; 

H. întrucât dl Tomás Núñez Magdariaga, membru al „Uniunii Patriotice din Cuba” (Unión 

Patriótica de Cuba, UNPACU), grup de opoziție politic neoficial, s-a aflat pe o grevă a 

foamei de 62 de zile și a fost eliberat la 15 octombrie 2018 datorită presiunii 

internaționale; întrucât dl Magdariaga a fost găsit vinovat de amenințări la adresa unui 

funcționar de stat care, în cele din urmă, a admis că inventase acuzațiile împotriva lui; 

întrucât cazul său este un alt exemplu clar de încercare de a reduce la tăcere orice idei 

divergente; 

I. întrucât, în octombrie 2018, Doamnele în Alb au fost din nou principalele victime ale 

represiunii politice, iar o serie de membri ai Forumului antitotalitar unit au fost supuși 

represiunii în mai multe provincii ale țării; 

J. întrucât tuturor deținuților din Cuba trebuie să li se garanteze un tratament uman; 

întrucât guvernul cubanez neagă accesul grupurilor independente pentru drepturile 

omului la închisori; întrucât cetățenii cubanezi nu beneficiază de garanțiile procedurale, 

cum ar fi dreptul la audieri echitabile și publice de către un tribunal competent și 

imparțial; întrucât prizonierii în condiții de eliberare condiționată fac adesea obiectul 

unei hărțuiri permanente din partea autorităților; 

K. întrucât Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară a afirmat în mod clar că 

victimele cubaneze ale detenției arbitrare au dreptul de a solicita despăgubiri din partea 

guvernului care să includă restituirea, compensarea, reabilitarea, satisfacția și garanțiile 

de nerepetare; 

L. întrucât există semne ale unei mai bune respectări a libertății religioase în Cuba; întrucât 

autoritățile cubaneze sunt, în același timp, foarte restrictive în ceea ce privește 

construcția sau reconstrucția bisericilor creștine; întrucât biserica a devenit treptat cel 

mai mare actor al societății civile și principalul furnizor de servicii sociale non-statale 

din Cuba, dar activitățile sale rămân sub controlul strict al autorităților; 

M. întrucât relațiile politice și economice mai strânse cu Cuba, în ceea ce privește UE, ar 

putea contribui la accelerarea reformelor politice în țară, răspunzând aspirațiilor tuturor 
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cetățenilor săi; întrucât liberalizarea economică și comercială ar trebui să permită țării să 

treacă progresiv la spații sociale libere, coexistență, tehnologie și comunicare apreciate 

și solicitate de populația cubaneză; 

N. întrucât Parlamentul a acordat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire activiștilor 

cubanezi de trei ori: lui Oswaldo Payá în 2002, Doamnelor în Alb în 2005 și lui 

Guillermo Fariñas în 2010; întrucât se întâmplă în continuare ca laureații Premiului 

Saharov să nu poată părăsi țara sau să participe la evenimente internaționale; 

O. întrucât Parlamentul a solicitat în numeroase rânduri să trimită delegații oficiale în 

Cuba; întrucât autoritățile cubaneze au refuzat de fiecare dată accesul în țară, chiar și 

după încheierea ADPC; 

1. condamnă cu fermitate detenția arbitrară, persecutarea și hărțuirea dizidenților pașnici, a 

jurnaliștilor independenți, a apărătorilor drepturilor omului și a opoziției politice din 

Cuba și atacurile împotriva lor; solicită încetarea imediată a acestor acțiuni și eliberarea 

imediată a tuturor prizonierilor politici, inclusiv a lui Eduardo Cardet, și a celor deținuți 

în mod arbitrar numai pentru că și-au exercitat libertatea de exprimare și de întrunire; 

2. îndeamnă statele membre ale UE, SEAE și delegația sa în Cuba să respecte cu fermitate 

principiile și politicile de bază în ceea ce privește Cuba și să ia toate măsurile necesare 

pentru a solicita eliberarea persoanelor menționate mai sus, să se asigure că se pune 

capăt imediat hărțuirii oponenților politici și apărătorii drepturilor omului și să acorde 

asistență și să îi protejeze pe aceștia din urmă; 

3. invită autoritățile cubaneze să îmbunătățească condițiile de detenție și tratamentul 

deținuților și să permită grupurilor internaționale pentru drepturile omului și 

organizațiilor cubaneze accesul la închisorile țării; subliniază că menținerea în detenție a 

disidenților pentru idealurile lor și activitatea lor politică pașnică contravine Declarației 

universale a drepturilor omului; 

4. regretă că, în ciuda ADPC adoptate, situația drepturilor omului și a democrației nu s-a 

îmbunătățit; solicită îndeplinirea obligațiilor stabilite în ADPC între UE și Cuba, în 

special în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; 

subliniază că succesul acestui acord depinde de modul în care este aplicat și respectat; 

5. reamintește că ADPC include o dispoziție referitoare la suspendarea acordului care ar 

trebui aplicată în cazul încălcării dispozițiilor privind drepturile omului; prin urmare, 

insistă ca Uniunea Europeană să urmărească îndeaproape și să monitorizeze respectarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Cuba atunci când pune în aplicare 

ADPC și ca Parlamentul să primească rapoarte periodice în acest sens; invită VP/ÎR 

Federica Mogherini să informeze Parlamentul în plen în mod detaliat cu privire la 

măsurile concrete luate cu scopul de a îndeplini cerința menționată mai sus; 

6. îndeamnă guvernul cubanez să își redefinească politica privind drepturile omului prin 

alinierea sa la legislația internațională privind drepturile omului și să permită o 

participare activă la viața politică și socială a tuturor actorilor societății civile și a 

actorilor politici din opoziție, fără a impune vreo restricție; invită Cuba să își afirme 

intenția de „a respecta cele mai înalte standarde în promovarea și protecția drepturilor 

omului”, ratificând Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul 

internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și 
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protocoalele lor opționale; 

7. reamintește autorităților cubaneze că libertatea de circulație și de întrunire este garantată 

în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului și că această libertate se 

extinde la activiști și membri ai opoziției democratice; 

8. condamnă cu fermitate adoptarea Decretului 349, care subminează dreptul la libertatea 

artistică în Cuba; invită autoritățile cubaneze să adopte măsuri legislative adecvate 

pentru a retrage Decretul 349 înainte de intrarea sa în vigoare în decembrie 2018; 

subliniază că libertatea de exprimare artistică este esențială pentru un sector cultural 

viabil și dinamic care poate crea locuri de muncă, poate dezvolta industrii culturale și 

poate revitaliza patrimoniul cultural; 

9. invită guvernul cubanez să nu mai impună cenzura online și să oprească blocarea site-

urilor internet cu unicul scop de a limita criticile politice și de a restricționa accesul la 

informații; 

10. susține pe deplin concluziile Comitetului ONU pentru disparițiile forțate din Cuba din 

17 martie 2017 care îndeamnă Cuba să ia măsurile necesare pentru a garanta 

independența deplină a sistemului său judiciar și pentru a crea o instituție națională 

independentă a drepturilor omului, conform Principiilor de la Paris; 

11. își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la noul proiect de constituție și la 

referendumul planificat pentru februarie 2019; subliniază că întregul proces nu include 

incluziunea, toleranța și respectarea drepturilor civile și politice de bază, care ar putea 

garanta un proces constituțional democratic; reiterează, în acest sens, hotărârea sa de a 

încuraja un proces de tranziție către o democrație pluralistă, precum și respectarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, implicând toți actorii fără excludere, 

după cum se menționează în Declarația Universală a Drepturilor Omului, și o redresare 

economică de durată, menită să îmbunătățească nivelul de trai al populației cubaneze, în 

conformitate cu aspirațiile poporului cubanez; invită autoritățile cubaneze să prevadă 

alegeri libere și pluraliste în noua Constituție; 

12. îndeamnă instituțiile europene și statele membre să sprijine tranziția economică și 

politică în Cuba spre un regim complet democratic, care respectă drepturile 

fundamentale ale tuturor cetățenilor săi; sprijină utilizarea diferitelor instrumente ale 

politicii externe ale UE și, în special, a Instrumentului european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO), pentru a consolida dialogul UE cu societatea civilă din 

Cuba și cu cei care sprijină o tranziție pașnică în această țară; 

13. solicită autorităților cubaneze să abolească pedeapsa cu moartea pentru toate 

infracțiunile; solicită un moratoriu privind pedeapsa cu moartea, până la adoptarea 

formală a acestei modificări legislative; solicită o revizuire a tuturor sentințelor de 

condamnare la moarte pentru a se asigura că procesele aferente au respectat standardele 

internaționale și că, pe viitor, nu are loc nicio execuție; 

14. invită guvernul cubanez să permită bisericilor să își desfășoare liber activitățile de 

asistență socială în societatea cubaneză; solicită garantarea deplină a libertății de religie 

și de conștiință; 

15. invită VP/ÎR Federica Mogherini să recunoască existența unei opoziții politice față de 
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guvernul cubanez și să sprijine includerea acesteia în dialogul politic dintre UE și Cuba; 

reamintește instituțiilor europene că societatea civilă și laureații Premiului Saharov sunt 

actori-cheie pentru democratizarea Cubei și că vocea lor trebuie auzită și luată în 

considerare în cadrul relațiilor bilaterale; în acest sens, solicită tuturor reprezentanților 

statelor membre ale UE să ridice probleme legate de drepturile omului în timpul 

vizitelor pe lângă autoritățile cubaneze și să se întâlnească cu laureații Premiului 

Saharov atunci când vizitează Cuba pentru a asigura coerența internă și externă a 

politicii UE privind drepturile omului; 

16. regretă profund refuzul autorităților cubaneze de a permite comisiilor, delegațiilor și 

unor grupuri politice din Parlamentul European să viziteze Cuba, în ciuda faptului că 

Parlamentul a aprobat ADPC; invită autoritățile să permită imediat intrarea în țară, 

inclusiv posibilitatea de a vizita insula atunci când referendumul constituțional urmează 

să aibă loc la 24 februarie 2019; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului și 

Adunării Naționale a puterii populare din Cuba, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, 

Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, parlamentelor și guvernelor statelor 

membre, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și 

guvernelor statelor membre ale CELAC. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


