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Изменение 1
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. припомня, че архитектурата 
на ЕС за правовата държава, 
демокрацията и основните права е в 
непрекъснато развитие още от 
създаването на Европейската 
общност (ЕО) и че след нейното 
въвеждане в ЕО от практиката на 
Съда тя беше постепенно 
утвърждавана и укрепвана в Единния 
европейски акт, Договора от 
Маастрихт, Договора от Амстердам, 
Договора от Ница и Договора от 
Лисабон, и че понастоящем 
зачитането на принципите на 
правовата държава, демокрацията и 
основните права са признати за 
основополагащи ценности на Съюза; 
като има предвид, че този процес 
трябва да продължи бъде 
усъвършенстван;

Or. en

Изменение 2
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф -1 a (нов)

Проект на становище Изменение

-1a. припомня, че при определяне на 
критериите за присъединяване ЕС 
въведе изискване като условие за 
членство в него страната кандидатка 
да е постигнала стабилност на 
институциите, която гарантира 
демокрацията, правовата държава, 
зачитането на правата на човека и 
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правата на малцинствата и защита 
на малцинства; посочва обаче, че ЕС 
не разполага с ефективни 
инструменти за осигуряване на 
прилагането на тези критерии, след 
като дадена държава стане част от 
ЕС;

Or. en

Изменение 3
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки и в самия ЕС; 
припомня по-специално значението на 
спазването на принципите на правовата 
държава и задължението на държавите 
членки да гарантират наличието на 
ефективна съдебна защита срещу 
посегателства от страна на държави 
членки, институции на ЕС или 
частни лица, както и на държавни 
структури. Защитата на принципа 
на правовата държава в сферата на 
прилагане на правото на Съюза е 
основна ценност на Съюза в качеството 
му на общност, основана на 
международното право;

Or. en

Изменение 4
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. подчертава значението на 
спазването на принципите на правовата 
държава и задължението на държавите 
членки да гарантират наличието на 
ефективна съдебна защита, която е 
основна ценност на Съюза в качеството 
му на общност, основана на правото;

Or. en

Изменение 5
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в Европейския 
съюз; припомня по-специално 
значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на всички държави 
членки да гарантират по еднакъв начин 
наличието на ефективна съдебна 
защита, както и задължението на 
институциите на Европейския съюз 
да зачитат принципа на правовата 
държава, без да се засягат член 5 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕО), 
член 4 от ДЕО и принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност, които са основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;
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Or. en

Изменение 6
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки 
да гарантират наличието на 
ефективна съдебна защита, която е 
основна ценност на Съюза в 
качеството му на общност, основана 
на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; отбелязва, че 
пандемията от COVID-19 се използва 
за ограничаване правата на 
гражданите и основните свободи, 
залегнали в Хартата на основните 
права на ЕС, включително за 
необоснована цензура, което 
подхранва дискриминацията, 
дезинформацията и речта на 
омразата; припомня по-специално 
значението на насърчаването и 
защитата на принципите на правовата 
държава като предварително условие 
за всички стабилни демократични 
системи, както и за гарантирането 
на защитата на основните права и на 
ценностите на Съюза, и като 
предпоставка за отстояването на 
всички права и задължения, 
произтичащи от Договорите;

Or. en

Изменение 7
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; призовава за 
приемането на механизъм на ЕС за 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните 
права, който не създава йерархия на 
ценностите и гарантира правилна 
оценка относно спазването не само на 
принципите на правовата държава, 
но и на другите ценности на Съюза, 
включително на по-широк спектър от 
основни права; припомня значението на 
спазването на принципите на правовата 
държава и задължението на държавите 
членки да гарантират наличието на 
ефективна съдебна защита, която е 
основна ценност на Съюза в качеството 
му на общност, основана на правото;

Or. en

Изменение 8
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; твърдо вярва, че е 
необходим механизъм за наблюдение, 
който да обхваща изцяло 
приложното поле на член 2 от ДЕС, и 
подчертава, че правата на човека и 
демокрацията са общи ценности, на 
които се основава Европейският 
съюз; припомня по-специално 
значението на спазването на 
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принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

Or. en

Изменение 9
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

Or. en

Изменение 10
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 

1. счита, че положението с 
принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права 
значително се е влошило в редица 
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държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на 
принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да 
гарантират наличието на ефективна 
съдебна защита, която е основна 
ценност на Съюза в качеството му на 
общност, основана на правото;

държави членки, което е повод за 
дълбоко съжаление; подчертава, че 
Съюзът се основава на набор от общи 
принципи на демокрацията, 
правовата държава и основните 
правата, залегнали в член 2 от ДЕС; 
припомня по-специално значението на 
спазването на принципите на правовата 
държава и задължението на държавите 
членки да гарантират наличието на 
ефективна съдебна защита, която е 
основна ценност на Съюза в качеството 
му на общност, основана на правото;

Or. en

Изменение 11
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. припомня, че ЕС все-още не 
разполага с ефективни механизми за 
наблюдение, предотвратяване и 
прекратяване на системни заплахи за 
правовата държавата и 
демокрацията в държавите членки;  
приветства в тази връзка 
съобщението на Комисията относно 
по-нататъшното укрепване на 
принципите на правовата държава в 
Съюза, както и предвидените в 
съобщението действия; призовава 
Комисията да въведе предложената 
рамка за правовата държава без 
ненужно забавяне;  счита за 
необходимо въвеждането на санкции, 
които биха могли да бъдат 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални;  

Or. en
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Изменение 12
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. отбелязва противоречието, че 
докато бъдещите държави членки са 
подложени на проверка за спазването 
на тези ценности преди 
присъединяването им към Съюза, не 
съществува подобен метод за 
контрол на спазването на тези 
основополагащи принципи след 
присъединяването към Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 13
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. припомня, че 
присъединяването на Европейския 
съюз към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи е законово 
задължение, предвидено в член 6, 
параграф 2 от ДЕС; припомня, че 
присъединяването към ЕСПЧ ще 
представлява по-нататъшна стъпка 
в процеса на европейска интеграция и 
ще засили съгласуваността между 
Съюза и Съвета на Европа за по-
нататъшно укрепване на защитата 
на основните права и свободи в ЕС; 
изразява съжаление за липсата на 
постигнат напредък за изпълнението 
на това задължение по Договора; 
призовава Комисията да засили 
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усилията за спазване на Договорите и 
да приключи преговорите без ненужно 
забавяне;

Or. en

Изменение 14
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че липсата на 
механизми за наблюдение, оценка и 
надзор във връзка със 
законоустановените основополагащи 
принципи на ЕС не би представлявала 
проблем, ако държавите членки се 
придържаха към тези принципи след 
присъединяването им към 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 15
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. признава, че създаването на 
механизъм на ЕС за демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права трябва да бъде 
обвързано с укрепване на 
демократичното функциониране в 
Съюза; изразява съжаление, че 
предишните искания за диалог с 
определени правителства водят само 
до ограничени решения;
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Or. en

Изменение 16
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1 г (нов)

Проект на становище Изменение

1г. подчертава значението на 
създаването на обективен механизъм, 
основан на доказателства, който да 
оценява демокрацията, правовата 
държава и зачитането на основните 
свободи по справедлив и 
безпристрастен начин;

Or. en

Изменение 17
Владимир Билчик, Свен Зимон

Проект на становище
Параграф 1 д (нов)

Проект на становище Изменение

1д. изисква укрепване на ролята на 
Съда на Европейския съюз чрез 
въвеждане на инструмент за 
индивидуална жалба на гражданите; 
подчертава необходимостта от 
създаване на механизъм за арбитраж 
по конституционни въпроси; предлага 
тази тема да бъде обсъдена в хода на 
предстоящата конференция за 
бъдещето на Европа;

Or. en

Изменение 18
Гунар Бек
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално 
споразумение, а съществуващите 
механизми да се консолидират, като 
същевременно се извършат подробни 
оценки на положението във всички 
държави членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия 
е необходимо да се предприемат;

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС, както и да спазват принципите 
на предоставената компетентност и 
на субсидиарност по член 5 от ДЕС, и 
че следователно той заедно с 
държавите членки следва да 
допринася за защитата на ценностите на 
Съюза и на националните 
конституционни ценности в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите;

Or. en

Изменение 19
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално 
споразумение, а съществуващите 
механизми да се консолидират, като 
същевременно се извършат подробни 

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
обръщат специално внимание на него 
в процеса на своята дейност и да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите, както и в 
съответствие с членове 5 и 4 от 
Договора за Европейския съюз, със 
специално внимание към принципите 
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оценки на положението във всички 
държави членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия 
е необходимо да се предприемат;

на субсидиарност и на 
пропорционалност, като същевременно 
се извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки по еднакъв начин, въз основа на 
искрен диалог между държавите 
членки, като се спазват принципите, 
залегнали в Договорите;

Or. en

Изменение 20
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се 
извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение и 
призовава за преглед на 
съществуващия механизъм в 
съответствие с разпределянето 
между трите институции на 
предвидените в Договорите 
правомощия, като същевременно се 
извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки и се определи какви относими 
действия е необходимо да се 
предприемат;

Or. en

Изменение 21
 Хорхе Бусаде Виялба
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се 
извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия 
е необходимо да се предприемат;

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, 
основано на еднакво зачитане на 
всички държави членки и без 
политическа пристрастност;

Or. en

Изменение 22
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с 
процедурите, предвидени в 
Договорите; призовава тези дейности да 
се уреждат от междуинституционално 
споразумение, а съществуващите 
механизми да се консолидират, като 

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в 
Договорите; призовава тези дейности да 
се уреждат от междуинституционално 
споразумение, а съществуващите 
механизми да се консолидират, като 
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същевременно се извършат подробни 
оценки на положението във всички 
държави членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

същевременно се изготвят годишни 
доклади за положението във всички 
държави членки, основани на оценка, 
извършвана от група независими 
експерти, и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

Or. en

Изменение 23
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се 
извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят без политическа 
пристрастност за защитата на 
ценностите на Съюза в съответствие с 
процедурите, предвидени в Договорите; 
призовава тези дейности да се уреждат 
от междуинституционално 
споразумение, а съществуващите 
механизми да се консолидират, като 
същевременно се извършат подробни 
оценки на положението във всички 
държави членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

Or. en

Изменение 24
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се 
извършат подробни оценки на 
положението във всички държави 
членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

2. настоява, че институциите на 
Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в 
съответствие с член 13, параграф 2 от 
ДЕС и че следователно всички следва да 
допринасят за защитата на ценностите 
на Съюза в съответствие с процедурите, 
предвидени в Договорите; призовава 
тези дейности да се уреждат от 
междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се 
извършат подробни независими оценки 
на положението във всички държави 
членки и се определи какви 
превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

Or. en

Изменение 25
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че съгласно член 
263 от ДФЕС и преамбюла на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз принципът на 
правовата държава е обвързващ не 
само за държавите членки, но и за 
институциите на Европейския съюз, 
и че правната сигурност и достъпът 
до правосъдие заедно с 
недискриминацията и равенството 
пред закона са абсолютно необходими  
крайъгълни камъни на принципа на 
правовата държава;

Or. en
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Изменение 26
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2 a. предлага групата от 
независими експерти да се състои от 
един експерт, назначен от 
парламента на всяка държава членка 
от кръга на бивши съдии в 
конституционен или върховен съд, 
както и от десет експерти, които се 
предлагат от академичните среди, 
гражданското общество и 
международни организации и се 
назначават от Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 27
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че системата от 
изисквания, установени в контекста 
на принципите на правовата държава 
и основани на принципа на 
демокрацията, първоначално беше 
създадена и включена в Договорите с 
цел да се подобри демократичното и 
ефикасно функциониране на 
институциите на ЕС и по този начин 
да им се даде възможност да 
изпълняват своите задачи в рамките 
на единна институционална рамка;

Or. en
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Изменение 28
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. подчертава, че Европейският 
съюз следва да изпълнява своята роля 
за проверка дали дейността на 
институциите му е в съответствие с 
принципите на демокрацията и 
правовата държава;

Or. en

Изменение 29
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на 
ефективното изпълнение и в 
съответствие с член 295 от ДФЕС и 
правомощието на трите организации 
да се организират помежду си, те 
следва да създадат съвместен орган, 
който да отговаря за координацията 
на тяхното сътрудничество в тази 
област;

заличава се

Or. en

Изменение 30
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да създадат съвместен 
орган, който да отговаря за 
координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да направят оценка на 
възможностите за по-добро 
сътрудничество и координация в тази 
област;

Or. en

Изменение 31
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират 
помежду си, те следва да създадат 
съвместен орган, който да отговаря за 
координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС бъдещото 
Междуинституционално 
споразумение за механизъм на ЕС за 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните 
права следва също да установи ясни 
процедури за координацията на 
сътрудничеството между 
институциите в тази област; 
призовава за включването на дебат 
относно заключенията на годишния 
доклад в рамките на Съвета и на 
междупарламентарна конференция, 
организирана от Парламента в 
годишен цикъл на наблюдение;

Or. en

Изменение 32
Фабио Масимо Касталдо
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да създадат съвместен 
орган, който да отговаря за 
координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да създадат съвместен 
орган, който да отговаря за 
координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област; 
отбелязва обаче, че следва да се 
избягват ненужното създаване на 
нови структури и дублирането и че 
следва да се отдава предпочитание на 
интегрирането и включването на 
съществуващите инструменти;

Or. en

Изменение 33
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да създадат съвместен 
орган, който да отговаря за 
координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират помежду 
си, те следва да създадат съвместен 
орган, който да отговаря за улесняване 
на диалога между тях в тази област;

Or. en

Изменение 34
Гунар Бек

Проект на становище
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Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че с оглед на ефективното 
изпълнение и в съответствие с член 295 
от ДФЕС и правомощието на трите 
организации да се организират 
помежду си, те следва да създадат 
съвместен орган, който да отговаря 
за координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

3. счита, че с оглед на ефективното 
спазване на всички произтичащи от 
Договорите задължения, 
включително спазването на всички 
ограничения на правомощията на ЕС, 
в съответствие с член 295 от ДФЕС 
трите институции следва да 
продължат да действат по начин, 
уреден с междуинституционални 
споразумения;

Or. en

Изменение 35
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл 
на наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че всяка критика във 
връзка с твърдени нарушения на 
принципите на правовата държава 
следва да се ръководи от принципите на 
прозрачност, безпристрастност и 
равенство между държавите членки, да 
се основава на обективни доказателства 
и да зачита текста на разпоредбите 
на Договорите за ЕС в съответствие 
със стандартите, установени от 
общоприетите способи за тълкуване 
на договорите, като например 
установените от Виенската 
конвенция за правото на договорите, 
и да води до ефективни и реалистични 
мерки;

Or. en

Изменение 36
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 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки; 
подчертава, че ако Комисията не 
спазва тези принципи и този 
инструмент в крайна сметка се 
използва за оказване на натиск върху 
държавите членки да се присъединят 
към политическия дневен ред на 
основните европейски политически 
партии, тя ще загуби доверието в себе 
си;

Or. en

Изменение 37
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки; 
подчертава необходимостта от 
система за наблюдение, която да 
проследява отблизо ситуациите във 
всички държави членки, без 
политически пристрастия, за да се 
осигури справяне с възникнали 
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проблеми по най-бърз начин, преди те 
да се развият и да станат по-сложни 
за управление на европейско равнище;

Or. en

Изменение 38
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки; във 
връзка с това счита, че оценката 
следва да се извършва от група от 
независими експерти и че нейните 
констатации следва да бъдат 
публично достояние;

Or. en

Изменение 39
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и на оценка, 
извършена от група от независими 
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експерти, и да води до ефективни и 
реалистични мерки, например, когато е 
приложимо, чрез провеждане на 
производство за установяване на 
неизпълнение на задължения от 
държава членка или чрез налагане на 
санкции;

Or. en

Изменение 40
Майте Пагасауртундуа Руис, Шарл Гьоренс, София ин ’т Велд, Сандро Гоци, 
Паскал Дюран, Жил Боайе

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи на 
всички свои етапи от принципите на 
прозрачност, безпристрастност и 
равенство между държавите членки, да 
се основава на обективни доказателства, 
да бъде защитен от злонамерени 
дезинформационни стратегии и да 
води до ефективни и реалистични 
мерки;

Or. en

Изменение 41
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
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обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични препоръки, 
изготвени от определени от 
държавите членки независими 
експерти;

Or. en

Изменение 42
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че годишният цикъл на 
наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и измерими 
показатели и критерии и да води до 
ефективни и пропорционални мерки;

Or. en

Изменение 43
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоява, че годишният цикъл 
на наблюдение следва да се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
безпристрастност и равенство между 
държавите членки, да се основава на 
обективни доказателства и да води до 
ефективни и реалистични мерки;

4. настоява, че всяко наблюдение 
за спазването на принципите на 
правовата държава следва да се 
ръководи от принципите на 
прозрачност, безпристрастност и 
равенство между всички държави 
членки, да се основава на обективни 
доказателства и да води до ефективни и 
реалистични мерки;
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Or. en

Изменение 44
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. припомня, че докато в 
правната рамка на ЕС принципите на 
правовата държава изрично се 
споменават като ценност, която е 
обща за ЕС и неговите държави —
членки (член 2 от ДЕС), договорите за 
ЕС не дават определение на това 
понятие; изтъква, че правовата 
държава е сложно и в много аспекти 
неясно понятие и следователно 
въвеждането на годишния цикъл за 
мониторинг ще изисква консенсус 
относно принципите на правовата 
държава, общи за всички държави 
членки; счита, че стриктното 
минимално съдържание на 
понятието за правовата държава 
включва система, при която законите 
се прилагат и изпълняват и че при 
определянето на съдържанието на 
понятието Комисията следва да 
използва широко определение, като се 
основава на принципите, установени в 
практиката на Съда на Европейския 
съюз и на Европейският съд по 
правата на човека, както и на 
принципите, провъзгласени от 
Венецианската комисия;

Or. en

Изменение 45
Ласло Трочани

Проект на становище
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Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. отбелязва, че всяко наблюдение 
за спазването на принципите на 
правовата държава следва да зачита 
националната идентичност и 
конституционната структура на 
държавите членки, одобрени от 
Договорите (член 4, параграф 2 от 
ДЕС);

Or. en

Изменение 46
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. подчертава, че принципът на 
правовата държава е присъщо свързан 
със зачитането на демокрацията и 
основните права и поради това 
съблюдаването на трите принципа 
трябва да бъде съвместно 
наблюдавано;

Or. en

Изменение 47
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на 
междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 

заличава се
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институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно 
годишният цикъл на наблюдение 
следва да предвижда задължителни 
консултации с организираното 
гражданско общество, като техните 
становища и мнения следва да се 
направят обществено достояние в 
хода на този процес;

Or. en

Изменение 48
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на 
междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно 
годишният цикъл на наблюдение 
следва да предвижда задължителни 
консултации с организираното 
гражданско общество, като техните 
становища и мнения следва да се 
направят обществено достояние в 
хода на този процес;

5. счита, че в съответствие с 
член 11 от ДЕС институциите следва да 
поддържат открит диалог с 
представителните заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 49
Гунар Бек
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно 
годишният цикъл на наблюдение 
следва да предвижда задължителни 
консултации с организираното 
гражданско общество, като техните 
становища и мнения следва да се 
направят обществено достояние в 
хода на този процес;

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, в съответствие с член 11 
от ДЕС институциите следва да 
поддържат открит диалог с държавите 
членки и международните съдилища, 
включително Международния съд и 
конституционните съдилища в 
държавите членки, за да се стигне до 
обща и общоприета правна 
методология за оценка на евентуални 
нарушения на договорите; 

Or. en

Изменение 50
Брис Ортьофьо

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно 
годишният цикъл на наблюдение 
следва да предвижда задължителни 
консултации с организираното 
гражданско общество, като техните 
становища и мнения следва да се 
направят обществено достояние в 

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представители на 
държавите членки, както и с други 
съответни заинтересовани страни, 
като например институции и органи 
на ЕС, международни организации, 
съдебни мрежи и асоциации, НПО, 
академии и мозъчни тръстове;
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хода на този процес;

Or. en

Изменение 51
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се направят обществено 
достояние в хода на този процес;

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество 
на всички етапи на годишния цикъл 
на наблюдение, като техните становища 
и мнения следва да се направят 
обществено достояние в хода на този 
процес; предлага Европейският 
омбудсман и други органи на ЕС по 
целесъобразност също да допринасят 
към независимата експертна група;

Or. en

Изменение 52
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
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споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се направят обществено 
достояние в хода на този процес;

споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог със съответните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
представители на националните 
парламенти на държавите членки и 
организации на гражданското 
общество, като техните становища и 
мнения следва да се направят 
обществено достояние и да се вземат 
надлежно предвид в хода на този 
процес;

Or. en

Изменение 53
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се направят обществено 
достояние в хода на този процес;

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се включат в годишните 
доклади;

Or. en
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Изменение 54
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителните 
заинтересовани страни; застъпва 
становището, че съответно годишният 
цикъл на наблюдение следва да 
предвижда задължителни консултации с 
организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се направят обществено 
достояние в хода на този процес;

5. счита, че както при процеса на 
изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение, в 
съответствие с член 11 от ДЕС 
институциите следва да поддържат 
открит диалог с представителни и 
безпристрастни заинтересовани 
страни; застъпва становището, че 
съответно годишният цикъл на 
наблюдение следва да предвижда 
задължителни и отворени консултации 
с организираното гражданско общество, 
като техните становища и мнения 
следва да се направят обществено 
достояние в хода на този процес;

Or. en

Изменение 55
Шарл Гьоренс, Сандро Гоци, София ин ’т Велд, Жил Боайе, Паскал Дюран

Проект на становище
Параграф 5 – алинея 1 (нова)

Проект на становище Изменение

подчертава, че Съветът на Европа 
играе ключова роля в наблюдението на 
спазването на основните права и 
принципите на правовата държава в 
Европа.  поради това настоява за 
провеждането на редовни 
консултации със Съвета и преди 
всичко с Венецианската комисия, 
както и за това становищата им да 
бъдат вземани предвид в оценките и 
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препоръките на новия съвместен 
механизъм за наблюдение;

Or. en

Изменение 56
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. посочва, че при 
присъединяването на Румъния и 
България към ЕС на 1 януари 2007 г. за 
тях беше създаден механизъм за 
сътрудничество и проверка (МСП) 
като временна мярка за подкрепа на 
двете държави в отстраняване на 
недостатъците в областта на 
съдебните реформи, корупцията и 
организираната престъпност, и че 
този механизъм все още продължава 
да се прилага и за двете държави 13 
години след присъединяването им; 
счита, че годишният цикъл на 
наблюдение, който ще се прилага по 
еднакъв начин за всички държави–
членки на Европейския съюз, следва да 
замени механизма за сътрудничество 
и проверка; счита, че показателите, 
определени от Комисията за оценка 
на напредъка в рамките на МСП, биха 
могли да се използват в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение;

Or. en

Изменение 57
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата;

6. отчита, че във всеки процес на 
събиране на информация, свързан с  
евентуални нарушения на договорите, 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата;

Or. en

Изменение 58
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата;

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата; счита, че всички 
алтернативни механизми, 
приложими за държавите членки, 
следва да бъдат заменени от този 
единствен инструмент, който ще 
позволи прозрачна и всепризната 
оценка за  всички. 

Or. en

Изменение 59
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение
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6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата;

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата; подчертава колко е 
важно държавите членки да проявят 
активен и отговорен подход към 
годишния цикъл на наблюдение;

Or. en

Изменение 60
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
процедурата;

6. отчита, че държавите членки 
следва да получат възможност да 
представят изцяло своите позиции, с 
оглед на равенството между 
държавите членки, без същевременно 
да се възпрепятства ефективността на 
процедурата;

Or. en

Изменение 61
Брис Ортьофьо

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможност да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 

6. отчита, че в рамките на 
годишния цикъл на наблюдение 
държавите членки следва да получат 
възможността да представят изцяло 
своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на 
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процедурата; процедурата;

Or. en

Изменение 62
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отбелязва, че държавите 
членки са „господарите на 
договорите“ , че всеки дебат относно 
реформата на механизмите за 
наблюдение  трябва да се проведе 
единствено в рамките на 
конференцията за бъдещето на 
Европа и че наблюдението на 
принципите на правовата държава 
трябва да се договори със 
съответните държави членки; счита, 
че процедурата, предвидена в член 7 
от ДЕС, е единствената налична в 
рамките на Договорите, която 
защитава правовата държава, и че 
институциите на ЕС няма да 
предложат допълнителен механизъм 
за превенция; подчертава, че всяко 
наблюдение на принципите на 
правовата държава трябва да зачита 
принципите на обективност, 
недискриминация, равно третиране, 
надпартиен и основан на 
доказателствата подход;

Or. en

Изменение 63
Влоджимеж Чимошевич

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)
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Проект на становище Изменение

6а. подчертава, че за да се 
постигне успех в защитата на 
ценностите на ЕС, следва да бъдат 
отпуснати подходящи финансови 
средства на организациите на 
гражданското общество, които 
защитават демокрацията, 
върховенството на закона и 
основните ценности както на 
национално, така и на регионално 
равнище, както е предвидено в 
предложението за регламент 
относно програмата „Права и 
ценности“ , а също така да бъде 
оказана цялостна подкрепа на 
лицата, които съобщават за 
нарушения на ценностите на ЕС.

Or. en

Изменение 64
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло 
интегриран в Регламента относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с 
резултатите от процеса на 
наблюдение и същевременно се 
защитават законните интереси на 
крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза;

заличава се

_________________
1 Предложение за регламент относно 
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защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки, COM/2018/324 final.

Or. en

Изменение 65
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло 
интегриран в Регламента относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с 
резултатите от процеса на 
наблюдение и същевременно се 
защитават законните интереси на 
крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза;

заличава се

_________________
1 Предложение за регламент относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки, COM/2018/324 final.

Or. en

Изменение 66
Гунар Бек

Проект на становище
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Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло 
интегриран в Регламента относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с 
резултатите от процеса на 
наблюдение и същевременно се 
защитават законните интереси на 
крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза;

заличава се

_________________
1 Предложение за регламент относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки, COM/2018/324 final.

Or. en

Изменение 67
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло 
интегриран в Регламента относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с 
резултатите от процеса на 

заличава се
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наблюдение и същевременно се 
защитават законните интереси на 
крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза;
_________________
1 Предложение за регламент относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки, COM/2018/324 final.

Or. en

Изменение 68
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло интегриран 
в Регламента относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с резултатите 
от процеса на наблюдение и 
същевременно се защитават законните 
интереси на крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза;

7. настоява годишният цикъл на 
наблюдение да бъде изцяло интегриран 
в Регламента относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки1, като бюджетното 
прехвърляне се обвърже с резултатите 
от процеса на наблюдение и 
същевременно се защитават законните 
интереси на крайните получатели и 
бенефициенти на средства от Съюза; 
счита, че е необходимо в посочения 
по-горе регламент да се включат 
достатъчно ясни и измерими 
критерии и показатели за преценката 
на нарушения във върховенството на 
закона и задействането на санкции;

_________________ _________________
1 Предложение за регламент относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата 

1 Предложение за регламент относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата 
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държава в държавите членки, 
COM/2018/324 final.

държава в държавите членки, 
COM/2018/324 final.

Or. en

Изменение 69
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че оценката, извършена 
в контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да бъде в основата 
на решенията на Комисията за това 
дали да образува системни 
производства за установяване на 
нарушение;

заличава се

Or. en

Изменение 70
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че оценката, извършена в 
контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да бъде в основата 
на решенията на Комисията за това дали 
да образува системни производства за 
установяване на нарушение;

8. счита, че оценките въз основа 
на общоприета международна правна 
методология за преценка на 
предполагаеми нарушения на 
Договорите следва да бъдат в основата 
на решенията на Комисията за това дали 
да образува системни производства за 
установяване на нарушение в случаите, 
когато е по-вероятно 
предполагаемото нарушение да е 
налице, отколкото не, след 
претеглянето на вероятностите;

Or. en
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Изменение 71
Брис Ортьофьо

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че оценката, извършена в 
контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да бъде в основата 
на решенията на Комисията за това 
дали да образува системни производства 
за установяване на нарушение;

8. счита, че оценката, извършена в 
контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да съдържа 
препоръки от необвързващ характер 
за Комисията по отношение на това 
дали да бъде образувано системно 
производство за установяване на 
нарушение;

Or. en

Изменение 72
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че оценката, извършена в 
контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да бъде в основата 
на решенията на Комисията за това дали 
да образува системни производства за 
установяване на нарушение;

8. счита, че оценката, извършена в 
контекста на годишния цикъл на 
наблюдение, следва да бъде в основата 
на решенията на Комисията за това дали 
да образува системни производства за 
установяване на нарушение; призовава 
Комисията да използва в пълна 
степен своите правомощия в това 
отношение;

Or. en

Изменение 73
Ласло Трочани

Проект на становище
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Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се 
разгледа възможността за въвеждане 
на специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите 
на Съюза независимо от годишния 
цикъл и като се вземат предвид 
сериозността и мащабът на 
възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава;

заличава се

Or. en

Изменение 74
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се 
разгледа възможността за въвеждане 
на специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите 
на Съюза независимо от годишния 
цикъл и като се вземат предвид 
сериозността и мащабът на 
възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава;

заличава се

Or. en

Изменение 75
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 9



AM\1210213BG.docx 45/55 PE655.681v01-00

BG

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на 
специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава;

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на 
специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава в случаите, когато 
институциите на ЕС са нарушили 
границите на своите правомощия 
съгласно Договорите на ЕС;

Or. en

Изменение 76
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на 
специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава;

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на ad-hoc 
процедура за спешните случаи на 
нарушения на ценностите на Съюза 
независимо от годишния цикъл и като 
се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права;

Or. en

Изменение 77
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 9
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Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на 
специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава;

9. настоява, че следва да се разгледа 
възможността за въвеждане на 
специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава, както е предвидено 
в член 2 от ДЕС;

Or. en

Изменение 78
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се 
разгледа възможността за въвеждане 
на специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите на 
Съюза независимо от годишния цикъл и 
като се вземат предвид сериозността 
и мащабът на възможните последици 
от нарушенията на принципите на 
правовата държава;

9. настоява, че ако Европейският 
съвет, действащ с единодушие – с 
изключение на засегнатата държава – 
установи наличието на спешни случаи 
на нарушения на ценностите на Съюза 
независимо от годишния цикъл, следва 
да се вземе бързо решение в 
съответствие с член 7 от ДЕС;

Or. en

Изменение 79
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. настоява, че следва да се 
разгледа възможността за въвеждане 

9. настоява, че следва да се 
приложи редовната процедура, 
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на специална процедура за спешните 
случаи на нарушения на ценностите 
на Съюза независимо от годишния 
цикъл и като се вземат предвид 
сериозността и мащабът на възможните 
последици от нарушенията на 
принципите на правовата държава;

предвидена в член 7 на ДЕС, 
независимо от годишния цикъл и като 
се вземат предвид сериозността и 
мащабът на възможните последици от 
нарушенията на принципите на 
правовата държава, демокрацията и 
основните права; 

Or. en

Изменение 80
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, 
причинени от отстъпването от 
принципите на правовата държава, 
следва да се обърне повече внимание 
на укрепването на потенциала и 
ролята на Съда на Европейския съюз 
за защита на принципите на 
правовата държава; счита, че 
например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се 
прилагат временни мерки;

заличава се

Or. en

Изменение 81
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 10
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Проект на становище Изменение

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, 
причинени от отстъпването от 
принципите на правовата държава, 
следва да се обърне повече внимание 
на укрепването на потенциала и 
ролята на Съда на Европейския съюз 
за защита на принципите на 
правовата държава; счита, че 
например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се 
прилагат временни мерки;

заличава се

Or. en

Изменение 82
Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Хелмут Шолц

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, причинени 
от отстъпването от принципите на 
правовата държава, следва да се обърне 
повече внимание на укрепването на 
потенциала и ролята на Съда на 
Европейския съюз за защита на 
принципите на правовата държава; 
счита, че например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се прилагат 

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, причинени 
от отстъпването от принципите на 
правовата държава, следва да се обърне 
повече внимание на укрепването на 
потенциала и ролята на Съда на 
Европейския съюз за защита на 
принципите на правовата държава; 
счита, че например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се прилагат 
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временни мерки; временни мерки; освен това припомня, 
че съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС 
Съюзът е правно задължен да се 
присъедини към Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека; изтъква отново 
необходимостта от бързо 
приключване на процеса, за да се 
гарантира последователна рамка за 
защитата на правата на човека 
навсякъде в Европа и да се постигне 
съгласуваност между системите на 
Европейския съюз и на Съвета на 
Европа по отношение на правата на 
човека;

Or. en

Изменение 83
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, причинени 
от отстъпването от принципите на 
правовата държава, следва да се обърне 
повече внимание на укрепването на 
потенциала и ролята на Съда на 
Европейския съюз за защита на 
принципите на правовата държава; 
счита, че например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се прилагат 
временни мерки;

10. също така подчертава, че тъй 
като значителното забавяне на 
постановяването на съдебни решения, 
по-специално при свързаните с 
принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до 
необратими и тежки вреди, причинени 
от отстъпването от принципите на 
правовата държава, следва да се обърне 
повече внимание на укрепването на 
потенциала и ролята на Съда на 
Европейския съюз за защита на 
принципите на правовата държава; 
счита, че например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива 
случаи, като систематично се прилагат 
временни мерки; призовава – в 
случаите, свързани с ценностите на 
ЕС – Комисията системно да изисква 
временни мерки и да налага 
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разпореждания за плащане на глоби в 
случай на неизпълнение на 
временните мерки;

Or. en

Изменение 84
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че всеки един 
механизъм би бил непълен без 
положителни стимули, като 
например конкретно финансиране за 
подкрепа на организации на 
гражданското общество, работещи 
за утвърждаването на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права; подчертава 
значението на поддържането на 
направлението „Ценности на Съюза“ 
от програмата „Права и ценности“ в 
МФР за периода 2021—2027 г.;

Or. en

Изменение 85
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. призовава да се извлече полза 
от преразглеждането на мандата на 
Агенцията за основните права, така 
че да се подобри нейната способност 
да действа в защита на ценностите, 
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заложени в член 2 от ДЕС, като 
например предоставянето на 
подкрепа и експертен опит в 
разработването на законодателство 
на ЕС по нейна собствена 
инициатива, а не само когато това 
формално се изисква; 

Or. en

Изменение 86
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта 
от защита на ценностите на Съюза в 
този контекст; счита, че следователно 
в случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността 
на процедурата по член 7 чрез 
премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс, 
който позволява да се поучим от 
грешките си; следователно счита, че в 
случай на промени в Договора следва да 
се повиши суверенитетът и 
независимостта на висшите съдебни 
органи на държавите членки, тъй 
като те са основният гарант на 
правата на гражданите и на 
принципите на правовата държава;

Or. en

Изменение 87
Гунар Бек

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в 
този контекст; счита, че следователно 

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на правния ред на ЕС срещу 
нарушения от страна както на 
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в случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

институциите на Съюза, така и на 
държавите членки; счита, че 
следователно в случай на бъдещи 
промени в Договора следва да се 
повиши ефективността на процедурата 
по член 7 чрез гарантиране на това, че 
процедурата съблюдава общоприети 
международни стандарти за 
разследване и се наблюдава от 
специализиран съд;

Or. en

Изменение 88
Яцек Сариуш-Волски

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността 
на процедурата по член 7 чрез 
премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст, като същевременно отчита 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, гарантирани от 
Договорите;

Or. en

Изменение 89
Ласло Трочани

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
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добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността 
на процедурата по член 7 чрез 
премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се направи оценка на 
процедурата по член 7;

Or. en

Изменение 90
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

11. изразява съжаление, че 
процедурата по член 7 никога няма да 
бъде използвана в пълния си 
потенциал, тъй като изискването за 
единодушие в Европейския съвет де 
факто възпрепятства нейното 
прилагане; във връзка с това изразява 
съжаление относно липсата на 
напредък в Европейския съвет във 
връзка с настоящите процедури по 
член 7 срещу Унгария и Полша; 
отбелязва, че без извършването на 
промяна в Договорите ЕС няма да е в 
състояние да наложи санкции срещу 
онези държави членки, които не 
спазват върховенството на закона; 
подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; подчертава, че механизмът 
може да бъде ефективен единствено 
ако се ползва с широка подкрепа сред 
гражданите на Съюза и ако им 
предоставя възможност да се 
ангажират с този процес; призовава 
за промяна в Договора с цел 
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повишаването на ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

Or. en

Изменение 91
Майте Пагасауртундуа Руис, Шарл Гьоренс, София ин ’т Велд, Сандро Гоци, 
Паскал Дюран, Жил Боайе

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността 
на процедурата по член 7 чрез 
премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст и от преодоляването на 
кризата във финансирането в 
подкрепа на тези ценности; предлага 
да се повиши ефективността на член 
7 чрез гарантиране на присъствието 
на Парламента по време на 
изслушванията по член 7 и, в случай 
на бъдещи промени в Договора, чрез 
премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

Or. en

Изменение 92
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-

11. подчертава, че конференцията за 
бъдещето на Европа дава импулс за по-
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добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

добро разбиране на необходимостта от 
защита на ценностите на Съюза в този 
контекст; подчертава, че 
конференцията за бъдещето на 
Европа ще даде нов тласък на 
европейските дебати относно 
укрепването на европейската 
демокрация; счита, че следователно в 
случай на бъдещи промени в Договора 
следва да се повиши ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

Or. en

Изменение 93
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. подчертава, че конференцията 
за бъдещето на Европа дава импулс за 
по-добро разбиране на 
необходимостта от защита на 
ценностите на Съюза в този контекст; 
счита, че следователно в случай на 
бъдещи промени в Договора следва да 
се повиши ефективността на 
процедурата по член 7 чрез премахване 
на изискването за единодушие и 
укрепване на механизма за налагане на 
санкции;

11. счита, че конференцията за 
бъдещето на Европа би могла да 
предостави възможност за 
интегриране в Договорите на по-
ефективното прилагане на ценностите 
на Съюза и че в случай на бъдещи 
промени в Договора следва да се 
повиши ефективността на процедурата 
по член 7 чрез премахване на 
изискването за единодушие и укрепване 
на механизма за налагане на санкции; 

Or. en


