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Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
(2020/2072(INL))

Prijedlog rezolucije
Stavak 3.

Prijedlog rezolucije Izmjena

3. podsjeća da je Unija i dalje 
strukturno loše opremljena za borbu protiv 
kršenja i nazadovanja u pogledu 
demokracije, temeljnih prava i vladavine 
prava u državama članicama; izražava 
žaljenje zbog toga što Vijeće nije uspjelo 
ostvariti značajan napredak u provedbi 
vrijednosti Unije u tekućim postupcima u 
okviru članka 7. UEU-a; primjećuje da 
neučinkovita primjena članka 7. UEU-a 
od strane Vijeća zapravo omogućuje 
kontinuirano odstupanje od vrijednosti 
predviđenih člankom 2. UEU-a; sa 
zabrinutošću primjećuje da Unija u tom 
području nema jedinstven instrumentarij 
te poziva na ujednačavanje instrumenata 
te na njihovu ispravnu provedbu ; 

3. ističe da je Unija dobro opremljena 
za borbu protiv kršenja demokracije, 
temeljnih prava i vladavine prava i smatra 
da su relevantni članci Ugovora u pogledu 
pravnih lijekova i sankcija protiv država 
članica već iscrpni; podsjeća da jedini 
postupci dostupni za postupanje naspram 
država članica koje nisu ispunile 
određenu obvezu u skladu s pravom Unije 
oni su koji su utvrđeni u samim 
Ugovorima.
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Prijedlog rezolucije
Stavak 15.

Prijedlog rezolucije Izmjena

15. izražava žaljenje zbog činjenice da 
je Europsko vijeće u svojim zaključcima 
od 21. srpnja 2020. oslabilo mehanizam 
proračunske uvjetovanosti koji je 
predložila Komisija; ponavlja svoj poziv da 
se osigura da se sustavne povrede 
vrijednosti navedenih u članku 2. UEU-a 
proglase nesukladnima s Unijinim 
financiranjem; ističe potrebu za 
primjenom obrnute kvalificirane većine 
radi zaštite proračuna Unije, bez čega je 
ugrožena učinkovitost novog mehanizma 
proračunske uvjetovanosti; zahtijeva da se 
primjena proračunske uvjetovanosti poprati 
mjerama usmjerenima na ublažavanje svih 
mogućih učinaka na pojedinačne korisnike 
financijskih sredstava Unije, uključujući 
organizacije civilnog društva; naglašava 
da se mehanizam proračunske 
uvjetovanosti ne može zamijeniti samo 
predloženim godišnjim ciklusom 
praćenja; potiče Europsko vijeće da 
postupi u skladu sa svojim obećanjem iz 
Deklaracije iz Sibiua od 9. svibnja 2019. o 
zaštiti demokracije i vladavine prava;

15. izražava žaljenje zbog činjenice da 
je Europsko vijeće u svojim zaključcima 
od 21. srpnja 2020. usvojilo mehanizam 
proračunske uvjetovanosti koji je 
predložila Komisija; podsjeća da je 
Europsko vijeće pristalo primjenjivati 
obrnute kvalificirane većine radi zaštite 
proračuna Unije; zahtijeva da se primjena 
proračunske uvjetovanosti poprati mjerama 
usmjerenima na ublažavanje svih mogućih 
učinaka na pojedinačne korisnike 
financijskih sredstava Unije;
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