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NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2020 B9-0032/2

Amendement 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
namens de S&D-Fractie
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
namens de Renew-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Polen 
en Hongarije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit zijn teleurstelling dat de 
hoorzittingen nog niet hebben geleid tot 
aanzienlijke vooruitgang van de twee 
betrokken lidstaten bij het wegnemen van 
de duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 van het VEU 
bedoelde waarden; stelt met bezorgdheid 
vast dat uit de verslagen en verklaringen 
van de Commissie en internationale 
organisaties, zoals de VN, de OVSE en de 
Raad van Europa blijkt dat de situatie in 
zowel Polen als Hongarije is verslechterd 
artikel 7, lid 1, van het VEU in stelling is 
gebracht; wijst erop dat het verzuim van de 
Raad om artikel 7 van het VEU 
doeltreffend in te zetten de integriteit van 
de gemeenschappelijke Europese waarden, 
het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
blijft ondermijnen; herhaalt zijn standpunt 
over het besluit van de Commissie om 
artikel 7, lid 1, van het VEU in werking te 
stellen in verband met de situatie in Polen, 

3. uit zijn teleurstelling dat de 
hoorzittingen nog niet hebben geleid tot 
aanzienlijke vooruitgang van de twee 
betrokken lidstaten bij het wegnemen van 
de duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 van het VEU 
bedoelde waarden; stelt met bezorgdheid 
vast dat uit de verslagen en verklaringen 
van de Commissie en internationale 
organisaties, zoals de VN, de OVSE en de 
Raad van Europa blijkt dat de situatie in 
zowel Polen als Hongarije is verslechterd 
artikel 7, lid 1, van het VEU in stelling is 
gebracht; wijst erop dat het verzuim van de 
Raad om artikel 7 van het VEU 
doeltreffend in te zetten de integriteit van 
de gemeenschappelijke Europese waarden, 
het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel 
blijft ondermijnen; herhaalt zijn standpunt 
over het besluit van de Commissie om 
artikel 7, lid 1, van het VEU in werking te 
stellen in verband met de situatie in Polen, 
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en over zijn eigen voorstel houdende een 
verzoek aan de Raad om overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, van het VEU te constateren 
dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust; verzoekt 
de Raad daarom erop toe te zien dat er bij 
hoorzittingen in het kader van artikel 7, lid 
1, van het VEU ook rekening wordt 
gehouden met nieuwe ontwikkelingen en 
dat er een beoordeling plaatsvindt van de 
gevaren voor inbreuken op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de vrijheid van meningsuiting, met 
inbegrip van mediavrijheid, academische 
vrijheid, de vrijheid van vereniging en het 
recht op gelijke behandeling; verzoekt de 
Commissie ten volle gebruik te maken van 
de beschikbare instrumenten om een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending door Polen en Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust, te 
ondervangen, met name versnelde 
inbreukprocedures en verzoeken in 
kortgedingprocedures bij het Hof van 
Justitie;

en over zijn eigen voorstel houdende een 
verzoek aan de Raad om overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, van het VEU te constateren 
dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een 
ernstige schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust; verzoekt 
de Raad daarom erop toe te zien dat er bij 
hoorzittingen in het kader van artikel 7, lid 
1, van het VEU ook rekening wordt 
gehouden met nieuwe ontwikkelingen en 
dat er een beoordeling plaatsvindt van de 
gevaren voor inbreuken op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, de vrijheid van meningsuiting, met 
inbegrip van mediavrijheid, vrijheid van 
kunsten en wetenschappen, de vrijheid 
van vereniging en het recht op gelijke 
behandeling; verzoekt de Commissie ten 
volle gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om een duidelijk gevaar voor 
een ernstige schending door Polen en 
Hongarije van de waarden waarop de Unie 
berust, te ondervangen, met name 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
in kortgedingprocedures bij het Hof van 
Justitie;

Or. en



AM\1196417NL.docx PE643.456v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2020 B9-0032/3

Amendement 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
namens de S&D-Fractie
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
namens de Renew-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Polen 
en Hongarije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 5 bis. herhaalt zijn standpunt over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, en verzoekt de 
Raad zo snel mogelijk interinstitutionele 
onderhandelingen te openen;

Or. en


