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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0170/1

Τροπολογία 1
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0170/2020
Michal Šimečka
Η θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα
(2020/2072(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 
διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός της 
Ένωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη θα εγείρει σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την πολιτική 
εκμετάλλευση εργαλείων τέτοιου είδους 
έναντι των κρατών μελών τα οποία δεν 
ευθυγραμμίζονται με το πολιτικό όραμα 
της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις 
στρατηγικές για τη μετανάστευση·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0170/2

Τροπολογία 2
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0170/2020
Michal Šimečka
Η θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα
(2020/2072(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οποιοσδήποτε μηχανισμός 
παρακολούθησης πρέπει να εμπλέκει 
ενεργά και τους φορείς που αναπτύσσουν 
δράση στον τομέα της προστασίας και 
προαγωγής της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των 
πολιτών, των οργάνων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των εθνικών οργανισμών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, των σχετικών 
αρχών και των επαγγελματικών φορέων 
που υποστηρίζουν τις δικαστικές αρχές 
στην ανεξάρτητη απόδοση δικαιοσύνης· 
λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι η 
διάθεση επαρκούς ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για 
την κοινωνία των πολιτών, ιδίως μέσω 
του προγράμματος για «Δικαιοσύνη» και 
του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αποκαλούμενες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, που υποτίθεται 
ότι είναι προσηλωμένες στην προστασία 
και στην προαγωγή της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, επί της ουσίας επιδιώκουν 
πολιτικούς στόχους και δεν θα πρέπει, 
συνεπώς, να θεωρούνται νόμιμοι και 
ανεξάρτητοι φορείς, ούτε θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση 
ενωσιακής χρηματοδότησης·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0170/3

Τροπολογία 3
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0170/2020
Michal Šimečka
Η θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα
(2020/2072(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τείνει 
να εργαλειοποιεί την αρχή του κράτους 
δικαίου με εμφανώς πολιτικά κίνητρα·

Or. en



AM\1214685EL.docx PE658.344v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0170/4

Τροπολογία 4
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0170/2020
Michal Šimečka
Η θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα
(2020/2072(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση 
την πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 
και την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της 
ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα («ο 
Μηχανισμός»), ο οποίος θα διέπεται από 
μια διοργανική συμφωνία μεταξύ των 
τριών θεσμικών οργάνων και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη, με παράλληλη τήρηση 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

5. ζητεί από το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή να σέβονται και να 
διαφυλάσσουν τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
να απέχουν από παρεμβάσεις στις 
εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών 
μελών, ιδίως σε τομείς στους οποίους η 
Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα·

Or. en


