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11.9.2020 A9-0138/47

Alteração 47
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo facto de, apesar de 
terem sido realizadas três audições com as 
autoridades polacas no Conselho e 
diversas trocas de pontos de vista na 
Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos do 
Parlamento Europeu com a presença das 
autoridades polacas, de relatórios 
alarmantes das Nações Unidas, da 
Organização para a Segurança e a 
Cooperação na Europa (OSCE) e do 
Conselho da Europa, e de quatro 
processos por infração instaurados pela 
Comissão, a situação do Estado de direito 
na Polónia não apenas não ter sido 
resolvida, mas se ter também deteriorado 
seriamente desde o acionamento do 
procedimento referido no artigo 7.º, n.º 1, 
do TUE; considera que os debates no 
Conselho no âmbito do procedimento 
previsto no artigo 7.º, n.º 1, do TUE não 
foram regulares nem estruturados e não 
abordaram satisfatoriamente as questões 
substanciais que justificaram a ativação 
do procedimento, nem demonstraram 
adequadamente o impacto que as ações do 
Governo polaco estão a ter nos valores 
referidos no artigo 2.º do TUE;

3. Salienta que, nos termos do 
artigo 7.º, o Governo polaco explicou 
exaustiva e reiteradamente as razões 
subjacentes à reforma do sistema judicial 
na Polónia e delineou os seus princípios 
básicos; congratula-se com o facto de as 
exposições terem sido exaustivas, dando 
resposta a todas as preocupações e 
questões levantadas pelos 
Estados-Membros e pela Comissão;
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11.9.2020 A9-0138/48

Alteração 48
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa que a proposta 
fundamentada da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2017, ao abrigo do artigo 7.º, 
n.º 1, do TUE, relativa ao Estado de 
direito na Polónia -  a proposta de decisão 
do Conselho relativa à verificação da 
existência de um risco manifesto de 
violação grave, pela República da 
Polónia, do Estado de direito24 - é 
limitada no seu âmbito, nomeadamente a 
situação do Estado de direito na Polónia no 
sentido estrito da independência do poder 
judicial; considera urgente alargar o 
âmbito de aplicação da proposta 
fundamentada ao incluir riscos 
manifestos de violações graves de outros 
valores fundamentais da União, em 
especial a democracia e o respeito pelos 
direitos humanos;

4. Observa que a proposta 
fundamentada da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2017, apresentada ao abrigo 
do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, diz respeito ao 
Estado de direito na Polónia no sentido 
estrito da independência do poder judicial;

_________________
24 COM(2017)0835.
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11.9.2020 A9-0138/49

Alteração 49
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Entende que os últimos 
desenvolvimentos nas audições em curso, 
ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, 
sublinham, uma vez mais, a necessidade 
premente de um mecanismo 
complementar e preventivo da União para 
a democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais, tal como 
apresentado na sua resolução de 25 de 
outubro de 2016;

5. Observa que, até à data, o 
Conselho não identificou um risco de 
violação grave dos valores consagrados 
no artigo 2.º do TUE pela Polónia; 
salienta que, nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1, do TUE, o Conselho é a única 
instituição da União com essa 
competência;
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11.9.2020 A9-0138/50

Alteração 50
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Entende que, à luz das explicações 
do Governo polaco e das conclusões do 
Parlamento, não existe o risco de a 
Polónia cometer uma violação grave dos 
valores consagrados no artigo 2.º do TUE 
e que o resultado do procedimento contra 
a Polónia decorrente da proposta da 
Comissão não apresenta motivos 
suficientes para concluir da necessidade 
de um novo mecanismo adicional de 
avaliação da democracia, do Estado de 
direito e dos direitos fundamentais;
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11.9.2020 A9-0138/51

Alteração 51
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reitera a sua posição sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proteção 
do orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, incluindo a 
necessidade de salvaguardar os direitos 
dos beneficiários, e insta o Conselho a 
encetar negociações interinstitucionais o 
mais rapidamente possível;

6. Salienta que a condicionalidade do 
pagamento dos fundos da União deve 
basear-se em critérios objetivos e 
mensuráveis; observa que quaisquer 
critérios não económicos e políticos criam 
um risco flagrante de instrumentalização 
e introduzem incerteza para os 
beneficiários dos fundos da União; 
recorda o Parecer n.º 1/2018 do Tribunal 
de Contas Europeu, que chama 
expressamente a atenção para o elemento 
supramencionado e para o risco de perda 
de financiamento pelos beneficiários dos 
fundos.
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11.9.2020 A9-0138/52

Alteração 52
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
Subtítulo 1

Proposta de resolução Alteração

Funcionamento do sistema legislativo e 
eleitoral na Polónia

Suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/53

Alteração 53
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
Subtítulo 2

Proposta de resolução Alteração

Utilização dos poderes de revisão 
constitucional pelo Parlamento polaco

Suprimido

Or. en


