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Módosítás 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0170/2020
Michal Šimečka
A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 
létrehozása
(2020/2072(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. emlékeztet, hogy az Unió 
strukturálisan továbbra sem képes 
megbirkózni a tagállamokban a 
demokrácia, az alapvető jogok és a 
jogállamiság megsértéseivel és a 
visszaesésekkel; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Tanács nem tud érdemi előrelépést 
tenni az uniós értékek érvényesítése terén 
az EUSZ 7. cikke szerinti folyamatban 
lévő eljárásokban; megjegyzi, hogy az 
EUSZ 7. cikkének hatékony alkalmazása 
terén a Tanács kudarca valójában 
lehetővé teszi az EUSZ 2. cikkében 
meghatározott értékektől való eltérések 
folytatódását; aggodalommal veszi 
tudomásul az ezen terület uniós 
eszköztárának szétdarabolt jellegét és 
szorgalmazza az eszköztár 
irányvonalasítását és megfelelő 
végrehajtását; 

3. hangsúlyozza, hogy az Unió 
megfelelő eszközökkel rendelkezik a 
demokrácia, az alapvető jogok és a 
jogállamiság megsértésének kezeléséhez, 
és úgy véli, hogy a Szerződések vonatkozó 
cikkei a jogorvoslatokat és a 
tagállamokkal szembeni szankciókat már 
kimerítően szabályozzák; emlékeztet, hogy 
az uniós jog szerinti kötelezettségét nem 
teljesítő tagállammal szemben 
alkalmazható eljárások tehát kizárólag 
azok, amelyeket maguk a Szerződések 
megállapítanak;
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Módosítás 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0170/2020
Michal Šimečka
A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 
létrehozása
(2020/2072(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. sajnálja, hogy az Európai Tanács 
2020. július 21-i következtetéseiben 
gyengítette a Bizottság által javasolt 
költségvetési feltételrendszert; ismételten 
kéri annak biztosítását, hogy az EUSZ 2. 
cikkében említett értékek módszeres 
megsértését tegyék 
összeegyeztethetetlenné az uniós 
finanszírozással; hangsúlyozza, hogy az 
uniós költségvetés védelme érdekében a 
fordított minősített többségi szavazást kell 
alkalmazni, amely nélkül veszélyben lenne 
az új költségvetési feltételrendszer 
mechanizmusának eredményessége; kéri, 
hogy a költségvetési feltételrendszer 
alkalmazását kísérjék az uniós 
finanszírozás egyes kedvezményezettjeire, 
köztük a civil társadalmi szervezetekre 
gyakorolt lehetséges hatás mérséklését 
célzó intézkedések; hangsúlyozza, hogy a 
javasolt éves ellenőrzési ciklus 
önmagában nem helyettesítheti a 
költségvetési feltételrendszer 
mechanizmusát; sürgeti az Európai 
Tanácsot, hogy tegyen eleget a 2019. 
május 9-i nagyszebeni nyilatkozatban a 
demokrácia és a jogállamiság védelme 
érdekében tett ígéretének;

15. sajnálja, hogy az Európai Tanács 
2020. július 21-i következtetéseiben 
elfogadta a Bizottság által javasolt 
költségvetési feltételrendszert; emlékeztet, 
hogy az Európai Tanács megállapodott 
abban, hogy az uniós költségvetés védelme 
érdekében minősített többségi szavazást 
kell alkalmazni; kéri, hogy a költségvetési 
feltételrendszer alkalmazását kísérjék az 
uniós finanszírozás egyes 
kedvezményezettjeire gyakorolt lehetséges 
hatás mérséklését célzó intézkedések;
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