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Predlog spremembe 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0170/2020
Michal Šimečka
Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
(2020/2072(INL))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. želi spomniti, da je Unija še vedno 
strukturno neprimerna za odpravljanje 
kršitev in nazadovanja na področju 
demokracije, temeljnih pravic in pravne 
države v državah članicah; obžaluje, da 
Svet ne more doseči pomembnega 
napredka pri izvrševanju vrednot Unije v 
postopkih v skladu s členom 7 PEU, ki 
sedaj potekajo; ugotavlja, da dejstvo, da 
Svet ni učinkovito uporabil člena 7 PEU, 
dejansko omogoča nadaljnje odstopanje 
od vrednot iz člena 2 PEU; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so orodja 
Unije na tem področju nepovezana, in 
poziva, da jih je treba racionalizirati in 
ustrezno izvajati; 

3. poudarja, da je Unija primerno 
opremljena za odpravljanje kršitev in 
nazadovanja na področju demokracije, 
temeljnih pravic in pravne države, in meni, 
da so ustrezni členi Pogodb v zvezi 
mehanizmi in sankcijami proti državam 
članicam dovolj izčrpni; ponovno 
opozarja, da so edini postopki, ki so na 
voljo za obravnavo držav članic, ki ne 
izpolnjujejo obveznosti iz zakonodaje 
Unije, tisti, ki so določeni v Pogodbah;
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Predlog spremembe 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0170/2020
Michal Šimečka
Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
(2020/2072(INL))

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da je Evropski svet v 
sklepih z dne 21. julija 2020 oslabil 
mehanizem proračunskih pogojev, ki ga je 
predlagala Komisija; ponovno poziva, naj 
se zagotovi, da bodo sistemske kršitve 
vrednot iz člena 2 PEU opredeljene kot 
nezdružljive s financiranjem Unije; 
poudarja, da je treba uporabljati obratno 
kvalificirano večino za zaščito proračuna 
Unije, sicer bo novi mehanizem 
proračunskih pogojev neučinkovit; 
zahteva, naj uporabo proračunskih pogojev 
spremljajo ukrepi za blažitev vseh 
morebitnih posledic za posamezne 
upravičence do financiranja Unije, 
vključno z organizacijami civilne družbe; 
poudarja, da mehanizma proračunskih 
pogojev ni mogoče nadomestiti le s 
predlaganim letnim ciklom spremljanja; 
poziva Evropski svet, naj izpolni svojo 
obljubo o zaščiti demokracije in pravne 
države, ki jo je 9. maja 2019 dal v izjavi iz 
Sibiua;

15. obžaluje, da je Evropski svet v 
sklepih z dne 21. julija 2020 sprejel 
mehanizem proračunskih pogojev, ki ga je 
predlagala Komisija; ponovno opozarja, da 
je Evropski svet soglašal z uporabo 
kvalificirane večine za zaščito proračuna 
Unije; zahteva, naj uporabo proračunskih 
pogojev spremljajo ukrepi za blažitev vseh 
morebitnih posledic za posamezne 
upravičence do financiranja Unije;
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