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20.11.2020 A9-0226/23

Alteração 23
Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2233(INI))

Proposta de resolução
N.° 44

Proposta de resolução Alteração

44. Condena veementemente os 
esforços dos governos de alguns 
Estados-Membros no sentido de 
enfraquecer a separação de poderes e a 
independência do poder judicial; expressa 
profunda preocupação, em especial, com 
decisões que põem em causa o primado do 
direito europeu e insta a Comissão a 
utilizar todos os meios disponíveis para 
agir contra esses ataques;

44. Condena veementemente os 
esforços dos governos de alguns 
Estados-Membros no sentido de 
enfraquecer a separação de poderes e a 
independência do poder judicial e do 
Ministério Público; expressa profunda 
preocupação, em especial, com decisões 
que põem em causa o primado do direito 
europeu e insta a Comissão a utilizar todos 
os meios disponíveis para agir contra esses 
ataques;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/24

Alteração 24
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2233(INI))

Proposta de resolução
N.° 47

Proposta de resolução Alteração

47. Insta a Comissão e o Conselho a 
utilizarem plenamente todos os 
instrumentos ao seu dispor para fazer 
face aos riscos de violações graves do 
Estado de direito e a avançarem com  os 
procedimentos ao abrigo do artigo 7.º em 
curso;  assinala que a ineficácia da ação 
da UE para proteger os direitos 
fundamentais põe em perigo a totalidade 
da legislação da UE e os direitos dos 
cidadãos nela baseados e enfraquece a 
credibilidade da UE;

47. Insta a Comissão e o Conselho a 
não utilizarem os procedimentos ao abrigo 
do artigo 7.º como instrumento político 
contra os Estados-Membros;

Or. en


