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Proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului (prima
lectură)
- Decizie de utilizare a procedurii scrise în vederea adoptării poziției în
primă lectură a Consiliului și a expunerii de motive a Consiliului
= Declarații

Declarația Bulgariei
Republica Bulgaria sprijină obiectivul propunerii de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” de a proteja și a
promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a UE,
inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise,
democratice și favorabile incluziunii.
Recunoaștem că programul ar trebui să sprijine combaterea tuturor formelor de violență împotriva
femeilor și a violenței domestice și că promovarea prevenirii, precum și protejarea și sprijinirea
victimelor sunt priorități ale Uniunii care contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale
persoanelor.
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În același timp, observăm că Uniunea Europeană nu a aderat la Convenția Consiliului Europei
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția
de la Istanbul), iar această convenție nu face parte din dreptul UE. Prin urmare, nicio trimitere din
regulament la Convenția de la Istanbul nu poate fi interpretată ca implicând vreun angajament al UE
și al statelor membre ale UE de a ratifica și de a pune în aplicare convenția.

Declarația Ungariei
Ungaria și-a exprimat de mai multe ori, în cursul negocierilor, preocupările cu privire la proiectele
de regulamente de instituire a programului „Drepturi și valori” și a programului „Justiție” pentru
perioada 2021-2027 și nu poate sprijini nici textele finale ale acestora.
În ceea ce privește proiectul de regulament de instituire a programului „Drepturi și valori” pentru
perioada 2021-2027 și proiectul de regulament de instituire a programului „Justiție” pentru perioada
2021-2027, Ungaria consideră că deficiențele în ceea ce privește temeiul juridic (în special în ceea
ce privește componenta „Valorile Uniunii”, precum și componenta „Implicarea și participarea
cetățenilor” din cadrul programului „Drepturi și valori”), caracterul imprecis al domeniului de
aplicare, care nu se limitează la sfera de aplicare a dreptului Uniunii (inclusiv trimiterile la tratate
internaționale care nu au fost ratificate de Uniune), accentul pus pe sprijinirea unui anumit tip de
organizații eligibile (organizațiile societății civile), în locul concentrării asupra proiectelor majore,
dar și referirea la concepte care nu sunt coerente cu formulările din tratate ar fi impus o revizuire
substanțială a proiectelor de regulamente. Ungaria își afirmă angajamentul ferm față de protejarea
drepturilor fundamentale și a valorilor europene, inclusiv în ceea ce privește promovarea societății
civile și a egalității de tratament.
Ungaria insistă să fie respectate cerințele de bază privind securitatea juridică, principiul de atribuire
a competențelor și conformitatea cu tratatele în general, pentru a preveni impresia că opiniile
politice și ideologice ar putea avea un impact atunci când se definesc prioritățile finanțării din
partea UE.
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