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Amendamentul 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că structural Uniunea 
nu dispune încă de instrumentele necesare 
pentru a contracara derapajele și 
încălcările din statele membre în materie 
de democrație și stat de drept; regretă că 
Consiliul nu reușește să facă progrese 
simțitoare în impunerea respectării 
valorilor Uniunii cu ajutorul procedurilor 
în curs de la articolul 7 din TUE; observă 
că faptul că Consiliul nu reușește să 
aplice cu succes articolul 7 din TUE 
permite ca abaterile de la valorile 
prevăzute la articolul 2 din TUE să 
continue;

 observă cu îngrijorare caracterul disparat 
al instrumentarului Uniunii în acest 
domeniu și cere să fie raționalizat și 
aplicat corespunzător; 

3. subliniază că Uniunea dispune de 
mijloacele necesare pentru a contracara 
încălcările drepturilor democratice și 
fundamentale și încălcările statului de 
drept și crede că articolele relevante din 
tratate privind căile de atac și sancțiunile 
împotriva statelor membre sunt 
arhisuficiente; reamintește că singurele 
proceduri disponibile pentru a trata cazul 
statelor membre care nu-și îndeplinesc o 
obligație care le revine în temeiul 
dreptului Uniunii sunt chiar cele 
prevăzute în tratate;
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Amendamentul 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0170/2020
Michal Šimečka
Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
(2020/2072(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă că Consiliul European, în 
concluziile sale din 21 iulie 2020, a slăbit 
mecanismul de condiționalitate bugetară 
propus de Comisie; își reînnoiește apelul 
ca încălcările sistemice ale valorilor 
prevăzute la articolul 2 din TUE să devină 
incompatibile cu finanțarea din partea 
Uniunii; subliniază nevoia de a recurge la 
majoritatea calificată inversă pentru a 
proteja bugetul Uniunii, fără de care noul 
mecanism de condiționalitate bugetară nu 
poate funcționa eficient; solicită ca 
aplicarea condiționalității bugetare să fie 
însoțită de măsuri menite să atenueze orice 
impact potențial asupra beneficiarilor 
individuali ai finanțării din partea Uniunii, 
inclusiv organizații ale societății civile; 
subliniază că mecanismul condiționalității 
bugetare nu poate fi înlocuit doar de 
Ciclul anual de monitorizare propus; 
îndeamnă Consiliul European să se țină 
de promisiunea făcută în Declarația de la 
Sibiu din 9 mai 2019 de a proteja 
democrația și statul de drept;

15. regretă că Consiliul European, în 
concluziile sale din 21 iulie 2020, a 
adoptat mecanismul de condiționalitate 
bugetară propus de Comisie; reamintește 
că Consiliul European a convenit să 
recurgă la majoritatea calificată pentru 
protecția bugetului Uniunii; solicită ca 
aplicarea condiționalității bugetare să fie 
însoțită de măsuri menite să atenueze orice 
impact potențial asupra beneficiarilor 
individuali ai finanțării din partea Uniunii;
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