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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. primena, kad Sąjunga vis dar 
struktūriškai nepajėgi kovoti su 
demokratijos, pagrindinių teisių ir teisinės 
valstybės padėties blogėjimu ir 
pažeidimais valstybėse narėse; 
apgailestauja dėl to, kad Taryba 
nesugebėjo padaryti reikšmingos 
pažangos pagal pradėtas ES sutarties 7 
straipsnio procedūras užtikrindama 
pagarbą Sąjungos vertybėms; pažymi, kad 
dėl to, jog Taryba nepavyksta veiksmingai 
taikyti ES sutarties 7 straipsnio nuostatų, 
iš tiesų sudaromos sąlygos nuolat 
nukrypti nuo ES sutarties 2 straipsnyje 
numatytų vertybių; susirūpinęs pastebi, 
kad Sąjungos priemonių rinkinys šioje 
srityje yra nenuoseklus ir ragina jį 
supaprastinti ir tinkamai įgyvendinti; 

3. pabrėžia, kad Sąjunga yra gerai 
pasirengusi kovoti su demokratijos, 
pagrindinių teisių ir teisinės valstybės 
principų pažeidimais, ir mano, kad 
atitinkami Sutarčių straipsniai dėl teisių 
gynimo priemonių ir sankcijų valstybėms 
narėms jau yra išsamūs; primena, kad 
vienintelės procedūros, kurias galima 
panaudoti tais atvejais, kai valstybės narės 
nesilaiko pareigos pagal Sąjungos teisę, 
yra pačiose Sutartyse nustatytos 
procedūros;
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15. apgailestauja, kad Europos Vadovų 
Taryba savo 2020 m. liepos 21 d. išvadose 
susilpnino Komisijos pasiūlytą biudžeto 
sąlygų mechanizmą; dar kartą ragina 
užtikrinti, kad sistemingi ES sutarties 2 
straipsnyje nurodytų vertybių pažeidimai 
būtų nesuderinami su Sąjungos 
finansavimu; pabrėžia, kad siekiant 
apsaugoti Sąjungos biudžetą reikia taikyti 
atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos 
taisyklę, be kurios kyla pavojus naujų 
biudžeto sąlygų mechanizmo 
veiksmingumui; reikalauja, kad biudžeto 
sąlygų principas būtų taikomas kartu su 
priemonėmis, kuriomis siekiama 
sušvelninti bet kokį galimą poveikį 
atskiriems Sąjungos finansavimo 
gavėjams, be kita ko, pilietinės 
visuomenės organizacijoms; pabrėžia, kad 
biudžeto sąlygų mechanizmo negalima 
pakeisti vien tik siūlomu metiniu 
stebėsenos ciklu; ragina Europos Vadovų 
Tarybą vykdyti 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu 
deklaracijoje duotą pažadą apsaugoti 
demokratiją ir teisinę valstybę;

15. apgailestauja, kad Europos Vadovų 
Taryba savo 2020 m. liepos 21 d. išvadose 
patvirtino Komisijos pasiūlytą biudžeto 
sąlygų mechanizmą; primena, kad 
Europos Vadovų Taryba pritarė tam, kad 
siekiant apsaugoti Sąjungos biudžetą būtų 
taikoma kvalifikuotos balsų daugumos 
taisyklė; reikalauja, kad biudžeto sąlygų 
principas būtų taikomas kartu su 
priemonėmis, kuriomis siekiama 
sušvelninti bet kokį galimą poveikį 
atskiriems Sąjungos finansavimo 
gavėjams;
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