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30.9.2020 A9-0170/1

Amendamentul 1
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât un regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, odată 
adoptat, ar urma să devină un instrument 
indispensabil pentru ocrotirea statului de 
drept în Uniune;

K. întrucât un regulament privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre ar urma să 
ridice suspiciuni serioase legate de 
posibilitatea de a folosi în scop politic 
aceste instrumente împotriva statelor 
membre care nu se aliniază la viziunea 
politică a Comisiei, în special în politicile 
privind migrația;
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30.9.2020 A9-0170/2

Amendamentul 2
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât orice mecanism de 
monitorizare trebuie să implice din plin 
entitățile care militează pentru protecția și 
promovarea democrației, statului de drept 
și drepturilor fundamentale, inclusiv 
societatea civilă, Consiliul Europei și 
organismele Națiunilor Unite, 
Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene, instituțiile naționale în 
domeniul drepturilor omului, autoritățile 
de resort și asociațiile profesionale care 
sprijină sistemele judiciare să își facă 
datoria independent; întrucât o finanțare 
europeană adecvată pentru societatea 
civilă este, prin urmare, necesară, în 
special prin programul „Justiție” și 
programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și 
valori”;

L. întrucât numeroase așa-zise 
organizații ale societății civile care pretind 
că s-ar consacra ocrotirii și promovării 
democrației, statului de drept și drepturilor 
fundamentale urmăresc, de fapt și în 
primul rând, obiective politice și de aceea 
nu ar trebui nici să fie considerate părți 
interesate legitime și independente, nici să 
fie eligibile pentru finanțare din partea 
Uniunii;
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30.9.2020 A9-0170/3

Amendamentul 3
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că Comisia a manifestat 
tendința de a instrumentaliza principiul 
statului de drept arătând clar că este 
mânată de rațiuni politice;
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30.9.2020 A9-0170/4

Amendamentul 4
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune să se creeze un mecanism 
la nivelul UE pentru democrație, statul de 
drept și drepturile fundamentale 
(„mecanism”), pe scheletul propunerii 
Parlamentului din 2016 și al Raportului 
anual Comisiei privind statul de drept, 
reglementat printr-un acord 
interinstituțional între cele trei instituții și 
constând dintr-un Ciclu anual de 
monitorizare a valorilor Uniunii, care să 
acopere toate aspectele articolului 2 din 
TUE și să se aplice în mod egal, obiectiv și 
echitabil tuturor statelor membre, 
respectând totodată principiile 
subsidiarității și proporționalității;

5. le cere Parlamentului și Comisiei să 
respecte și să apere principiile 
subsidiarității și proporționalității 
consacrate în tratate și să nu intervină în 
afacerile interne ale statelor membre 
suverane, în special în domeniile în care 
Uniunea nu are competențe;
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