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2.10.2020 A9-0170/5/rev

Изменение 5/rev
Беата Кемпа, Патрик Яки, Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, 
Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0170/2020
Михал Шимечка
Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права
(2020/2072(INL))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. припомня, че Съюзът 
продължава да бъде недостатъчно 
оборудван в структурно отношение, 
за да се справи с нарушенията на и 
отстъпленията от демокрацията, 
основните права и принципите на 
правовата държава в държавите 
членки; изразява съжаление във връзка 
с неспособността на Съвета да 
постигне значителен напредък в 
прилагането на ценностите на Съюза 
в текущите процедури по член 7 от 
ДЕС; отбелязва, че пропускът на 
Съвета да приложи ефективно член 7 
от ДЕС всъщност предоставя 
възможност за трайно отклонение 
от ценностите, предвидени в член 2 
от ДЕС; отбелязва със загриженост 
непоследователния характер на 
набора от инструменти на Съюза в 
тази област и призовава за неговото 
рационализиране и надлежно 
прилагане; 

3. подчертава, че Съюзът 
разполага с подходящи средства за 
справяне с нарушенията на 
демокрацията, основните права и 
принципите на правовата държава, и 
счита, че относимите членове от 
Договорите по отношение на 
средствата за правна защита и 
санкциите срещу държавите членки 
вече са изчерпателни; припомня, че 
единствените процедури срещу 
държавите членки, които не 
изпълняват свое задължение съгласно 
правото на Съюза, са установените в 
самите Договори;
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Изменение 6/rev
Беата Кемпа, Патрик Яки, Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, 
Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0170/2020
Михал Шимечка
Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права
(2020/2072(INL))

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. изразява съжаление във връзка с 
факта, че в заключенията си от 21 юли 
2020 г. Европейският съвет отслаби 
механизма за обвързване с бюджетни 
изисквания, предложен от Комисията; 
отново призовава да се гарантира, че 
системните нарушения на 
ценностите, посочени в член 2 от 
ДЕС, ще бъдат несъвместими с 
финансиране от Съюза; подчертава, 
че е необходимо да се използва 
обратно квалифицирано мнозинство за 
защитата на бюджета на Съюза, без 
което ефективността на новия 
механизъм за обвързване с бюджетни 
изисквания ще бъде застрашена; 
изисква прилагането на бюджетни 
изисквания да бъде придружено от 
мерки, насочени към смекчаване на 
евентуално въздействие върху 
отделните бенефициери на финансиране 
от Съюза, включително 
организациите на гражданското 
общество; подчертава, че 
механизмът за обвързване с 
бюджетни изисквания не може да 
бъде заменен единствено с 
предложения годишен цикъл на 
наблюдение; настоятелно призовава 
Европейския съвет да действа въз 

15. изразява съжаление във връзка с 
факта, че в заключенията си от 21 юли 
2020 г. Европейският съвет прие 
механизма за обвързване с бюджетни 
изисквания, предложен от Комисията; 
припомня, че Европейският съвет се 
съгласи да използва квалифицирано 
мнозинство за защитата на бюджета на 
Съюза; изисква прилагането на 
бюджетни изисквания да бъде 
придружено от мерки, насочени към 
смекчаване на евентуално въздействие 
върху отделните бенефициери на 
финансиране от Съюза;
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основа на обещанието, направено в 
Декларацията от Сибиу от 9 май 
2019 г. за защита на демокрацията и 
принципите на правовата държава;
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