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Alteração 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda que a União continua 
estruturalmente mal equipada para fazer 
frente às violações e aos retrocessos da 
democracia, dos direitos fundamentais e do 
Estado de direito nos Estados Membros; 
lamenta a incapacidade do Conselho de 
realizar progressos significativos para 
fazer respeitar os valores da União no 
âmbito dos processos em curso ao abrigo 
do artigo 7.º do TUE; observa que a não 
aplicação eficaz do artigo 7.º do TUE pelo 
Conselho permite, de facto, divergências 
constantes em relação aos valores 
previstos no artigo 2.º do TUE; observa 
com preocupação a natureza desordenada 
do conjunto de instrumentos da União 
neste domínio e insta à sua racionalização 
e devida aplicação; 

3. Salienta que a União está bem 
equipada para fazer frente às violações da 
democracia, dos direitos fundamentais e do 
Estado de direito e considera que os 
artigos pertinentes dos Tratados relativos 
a vias de recurso e sanções contra os 
Estados-Membros já são exaustivos; 
recorda que, no caso de os 
Estados-Membros não cumprirem uma 
obrigação que lhes incumbe por força do 
direito da União, os únicos procedimentos 
disponíveis são aqueles que se encontram 
estabelecidos nos próprios Tratados;
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Alteração 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0170/2020
Michal Šimečka
Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais
(2020/2072(INL))

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Lamenta que o Conselho Europeu, 
nas suas conclusões de 21 de julho de 
2020, tenha enfraquecido o mecanismo de 
condicionalidade orçamental proposto pela 
Comissão; reitera o seu apelo no sentido 
de assegurar que as violações sistémicas 
dos valores referidas no artigo 2.º do TUE 
sejam incompatíveis com o financiamento 
da União;  sublinha a necessidade de 
aplicar a regra da maioria qualificada 
invertida com vista à proteção do 
orçamento da União, sem a qual a eficácia 
do novo mecanismo de condicionalidade 
orçamental fica ameaçada;  exige que a 
aplicação da condicionalidade orçamental 
seja acompanhada de medidas destinadas a 
atenuar qualquer impacto potencial sobre 
os beneficiários individuais de 
financiamento da União, nomeadamente 
as organizações da sociedade civil;  
sublinha que o mecanismo de 
condicionalidade orçamental não pode ser 
substituído apenas pelo ciclo anual de 
acompanhamento proposto;  insta o 
Conselho Europeu a cumprir a sua 
promessa feita na Declaração de Sibiu, 
em 9 de maio de 2019, de proteger a 
democracia e o Estado de direito;

15. Lamenta que o Conselho Europeu, 
nas suas conclusões de 21 de julho de 
2020, tenha adotado o mecanismo de 
condicionalidade orçamental proposto pela 
Comissão; recorda que o Conselho 
Europeu concordou em aplicar a regra da 
maioria qualificada com vista à proteção 
do orçamento da União; exige que a 
aplicação da condicionalidade orçamental 
seja acompanhada de medidas destinadas a 
atenuar qualquer impacto potencial sobre 
os beneficiários individuais de 
financiamento da União;
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