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30.9.2020 A9-0170/1

Alteração 1
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que um regulamento 
relativo à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados Membros, uma vez adotado, se 
tornaria um instrumento indispensável no 
sentido de salvaguardar o Estado de 
direito na União;

K. Considerando que um regulamento 
relativo à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros suscitaria graves 
preocupações quanto à possível utilização 
política de tais instrumentos em relação 
aos Estados-Membros que não estão 
alinhados com a visão política da 
Comissão, em particular no que se refere 
às políticas de migração;

Or. en
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30.9.2020 A9-0170/2

Alteração 2
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que qualquer 
mecanismo de acompanhamento deve 
envolver, de forma estreita, as partes 
interessadas ativas na proteção e 
promoção da democracia, do Estado de 
direito e dos direitos fundamentais, 
incluindo a sociedade civil, o Conselho da 
Europa e os organismos das Nações 
Unidas, a Organização para a Segurança 
e a Cooperação, a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, as 
instituições nacionais para os direitos 
humanos, as autoridades pertinentes e as 
associações profissionais que apoiam os 
sistemas judiciais na administração 
independente da justiça; que, por 
conseguinte, é necessário um 
financiamento da União adequado para a 
sociedade civil, nomeadamente através do 
programa «Justiça» e do programa 
Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores;

L. Considerando que muitas das 
chamadas organizações da sociedade civil 
supostamente dedicadas à proteção e à 
promoção da democracia, do Estado de 
direito e dos direitos fundamentais, na 
verdade, perseguem objetivos políticos, 
pelo que não devem ser considerados 
partes interessadas legítimas e 
independentes nem ser elegíveis para 
beneficiar dos fundos da União;
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30.9.2020 A9-0170/3

Alteração 3
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Faz notar que a Comissão 
demonstrou uma tendência para 
instrumentalizar o princípio do Estado de 
direito de uma forma obviamente política;

Or. en
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30.9.2020 A9-0170/4

Alteração 4
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Propõe a criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o 
Estado de direito e os direitos 
fundamentais (a seguir designado 
«mecanismo»), com base na proposta do 
Parlamento de 2016 e no relatório anual 
da Comissão sobre o Estado de direito, 
que será regido por um acordo 
interinstitucional entre as três 
instituições, consistindo num ciclo anual 
de acompanhamento dos valores da 
União, que abranja todos os aspetos do 
artigo 2.º do TUE e seja aplicado de 
forma equitativa, objetiva e justa a todos 
os Estados Membros, sem prejuízo dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade;

5. Solicita ao Parlamento e à 
Comissão que respeitem e defendam os 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade consagrados nos 
Tratados e que se abstenham de interferir 
nos assuntos internos dos 
Estados-Membros soberanos, 
especialmente nos domínios em que a 
União não tem competência;

Or. en


