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Pozměňovací návrh 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0170/2020
Michal Šimečka
Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva
(2020/2072(INL))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech 
zhoršuje stav demokracie, základních práv 
a právního státu a dochází v nich k jejich 
porušování; vyjadřuje politování nad tím, 
že Rada není schopna učinit významný 
pokrok v prosazování hodnot Unie 
v rámci probíhajícího postupu podle 
článku 7 SEU; konstatuje, že neschopnost 
Rady účinně uplatňovat článek 7 SEU ve 
skutečnosti vede k tomu, že pokračuje 
odklon od hodnot stanovených v článku 2 
SEU; se znepokojením konstatuje, že 
nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující, a žádá, aby byly 
zefektivněny a řádně vymáhány; 

3. zdůrazňuje, že Unie je dobře 
vybavena k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy dochází k porušování 
demokracie, základních práv a právního 
státu, a je přesvědčen, že příslušné články 
Smluv týkající se nápravy a sankcí vůči 
členským státům jsou již nyní 
vyčerpávající; připomíná, že jediné 
postupy použitelné pro jednání 
s členskými státy, které neplní některou 
povinnost podle práva Unie, jsou postupy 
stanovené v samotných Smlouvách;
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Pozměňovací návrh 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0170/2020
Michal Šimečka
Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva
(2020/2072(INL))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
21. července 2020 oslabila mechanismus 
rozpočtové podmíněnosti navržený 
Komisí; opět vyzývá k zajištění toho, aby 
systematické porušování hodnot 
uvedených v článku 2 Smlouvy o EU bylo 
neslučitelné s financováním ze strany 
Unie; zdůrazňuje, že pro ochranu rozpočtu 
Unie je třeba využít obrácenou 
kvalifikovanou většinu, bez níž by byla 
účinnost nového mechanismu rozpočtové 
podmíněnosti ohrožena; požaduje, aby 
uplatňování rozpočtové podmíněnosti 
doprovázela opatření zaměřená na 
zmírnění případného dopadu na jednotlivé 
příjemce finančních prostředků Unie, 
včetně organizací občanské společnosti; 
zdůrazňuje, že mechanismus rozpočtové 
podmíněnosti nemůže být nahrazen pouze 
navrhovaným ročním cyklem 
monitorování; naléhavě vyzývá Evropskou 
radu, aby jednala v souladu se svým 
slibem chránit demokracii a právní stát 
učiněným v prohlášení ze Sibiu ze dne 
9. května 2019;

15. vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
21. července 2020 přijala mechanismus 
rozpočtové podmíněnosti navržený 
Komisí; připomíná, že Evropská rada 
souhlasila s použitím kvalifikované 
většiny pro ochranu rozpočtu Unie; 
požaduje, aby uplatňování rozpočtové 
podmíněnosti doprovázela opatření 
zaměřená na zmírnění případného dopadu 
na jednotlivé příjemce finančních 
prostředků Unie;
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