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11.9.2020 A9-0138/47

Amendamentul 47
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că, în ciuda celor trei 
audieri cu autoritățile poloneze în cadrul 
Consiliului, a numeroaselor schimburi de 
opinii în cadrul Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne a 
Parlamentului European în prezența 
autorităților poloneze, a rapoartelor 
alarmante ale Organizației Națiunilor 
Unite, Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) și ale 
Consiliului Europei și a celor patru 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor inițiate de Comisie, situația 
statului de drept în Polonia nu numai că 
nu a fost remediată, ci s-a deteriorat grav 
de la declanșarea procedurii menționate 
la articolul 7 alineatul (1) din TUE; este 
de părere că discuțiile din Consiliu în 
cadrul procedurii menționate la articolul 
7 alineatul (1) din TUE nu au fost nici 
regulate, nici structurate și nici nu au 
abordat în mod suficient aspectele 
semnificative care au justificat activarea 
procedurii, nici nu au analizat în mod 
adecvat impactul pe care acțiunile 
guvernului polonez îl au asupra valorilor 
menționate la articolul 2 din TUE;

3. subliniază că guvernul polonez a 
explicat, în temeiul articolului 7, în 
detaliu și de mai multe ori motivele care 
stau la baza reformei sistemului judiciar 
în Polonia și a schițat principiile de bază 
ale acesteia; apreciază faptul că 
prezentările au fost cuprinzătoare, 
abordând toate preocupările și întrebările 
ridicate de statele membre și de Comisia 
Europeană;
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11.9.2020 A9-0138/48

Amendamentul 48
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că propunerea 
motivată a Comisiei din 20 decembrie 
2017 în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1) din TUE referitoare la statul 
de drept în Polonia: propunere de decizie a 
Consiliului privind constatarea unui risc 
clar de încălcare gravă de către Republica 
Polonă a statului de drept 24 are un 
domeniu de aplicare limitat, mai exact 
situația statului de drept din Polonia, în 
sensul strict al independenței sistemului 
judiciar; consideră că este nevoie urgent 
să se extindă domeniul de aplicare al 
propunerii motivate, pentru ca aceasta să 
includă riscurile clare de încălcări grave 
ale altor valori fundamentale ale Uniunii, 
în special ale democrației și respectării 
drepturilor omului;

4. constată că propunerea motivată a 
Comisiei din 20 decembrie 2017, depusă în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 
TUE, vizează statul de drept în Polonia în 
sensul strict al independenței sistemului 
judiciar;

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

Amendamentul 49
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că ultimele evoluții ale 
audierilor în curs, în temeiul articolului 7 
alineatul (1) din TUE, subliniază încă o 
dată necesitatea iminentă a instituirii 
unui mecanism al Uniunii complementar 
și preventiv privind democrația, statul de 
drept și drepturile fundamentale, așa cum 
a fost prezentat în rezoluția sa din 25 
octombrie 2016;

5. constată că, până în prezent, 
Consiliul nu a identificat un risc ca 
Polonia să încalce grav valorile 
consacrate la articolul 2 din TUE; 
subliniază că Consiliul este singura 
instituție a Uniunii cu o astfel de 
competență în temeiul dispozițiilor 
prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din 
TUE;

Or. en



AM\1213074RO.docx PE655.444v01-00

RO Unită în diversitate RO

11.9.2020 A9-0138/50

Amendamentul 50
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este de părere că, în lumina 
explicațiilor guvernului polonez și a 
constatărilor Parlamentului, nu există 
vreun risc ca Polonia să încalce grav 
valorile prevăzute la articolul 2 din TUE, 
iar rezultatul acestei proceduri împotriva 
Poloniei, determinată de propunerea 
Comisiei, nu oferă motive suficiente 
pentru a concluziona că este necesar un 
nou mecanism suplimentar de evaluare a 
democrației, a statului de drept și a 
drepturilor fundamentale;
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11.9.2020 A9-0138/51

Amendamentul 51
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își reafirmă poziția cu privire la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
referitor la protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, inclusiv necesitatea de a proteja 
drepturile beneficiarilor, și solicită 
Consiliului să înceapă negocieri 
interinstituționale cât de curând posibil;

6. subliniază că eliberarea fondurilor 
Uniunii trebuie condiționată de criterii 
obiective și măsurabile; constată că orice 
criteriu neeconomic și politic creează un 
risc flagrant de a fi instrumentalizat, 
generând un climat de incertitudine 
pentru beneficiarii fondurilor UE; 
reamintește Avizul nr. 1/2018 al Curții de 
Conturi Europene, care atrage atenția în 
mod expres asupra elementului menționat 
mai sus și asupra riscului ca beneficiarii 
fondurilor să piardă finanțarea;
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11.9.2020 A9-0138/52

Amendamentul 52
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Funcționarea sistemului legislativ și a 
celui electoral din Polonia

eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/53

Amendamentul 53
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Folosirea competențelor de control 
constituțional de către Parlamentul 
polonez

eliminat

Or. en


