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Poprawka 1
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że architektura UE w 
zakresie praworządności, demokracji i 
praw podstawowych jest stale rozwijana 
od czasu utworzenia Wspólnoty 
Europejskiej oraz że po wprowadzeniu tej 
architektury do Wspólnoty Europejskiej 
przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości nastąpiło jej stopniowe 
ugruntowywanie i umacnianie w 
Jednolitym akcie europejskim, Traktacie o 
Unii Europejskiej, traktacie z 
Amsterdamu, traktacie z Nicei i Traktacie 
z Lizbony, a obecnie poszanowanie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych jest uznawane za 
podstawową wartość Unii; ma na uwadze, 
że należy kontynuować ten proces;

Or. en

Poprawka 2
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. przypomina, że UE określiła w 
kryteriach przystąpienia, iż aby zostać 
członkiem UE, kraj kandydujący musi 
osiągnąć stabilność instytucji 
gwarantujących demokrację, 
praworządność, prawa człowieka, 
poszanowanie i ochronę mniejszości; 
zwraca jednak uwagę, że UE nie 
dysponuje skutecznymi narzędziami 
pozwalającymi egzekwować spełnianie 
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tych kryteriów po przystąpieniu danego 
kraju do UE;

Or. en

Poprawka 3
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich i w 
samej UE; przypomina w szczególności, 
jak ważne jest utrzymanie praworządności 
i zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej 
przed naruszeniami popełnianymi przez 
państwa członkowskie, instytucje Unii, 
podmioty prywatne lub emanacje państwa, 
a także ochrony praworządności w sferze 
stosowania prawa Unii, co stanowi 
podstawową wartość Unii jako wspólnoty 
opartej na prawie międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 4
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 

1. podkreśla, jak ważne jest 
utrzymanie praworządności i zobowiązanie 
państw członkowskich do zapewnienia 
skutecznej ochrony sądowej, która stanowi 
podstawową wartość Unii jako wspólnoty 
opartej na prawie;
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zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

Or. en

Poprawka 5
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
Unii Europejskiej; przypomina w 
szczególności, jak ważne jest utrzymanie 
praworządności i zobowiązanie wszystkich 
państw członkowskich jednakowo do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
a instytucji Unii Europejskiej do 
przestrzegania praworządności, nie 
naruszając przepisów art. 4 i 5 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) oraz zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, które 
stanowią podstawowe wartości Unii jako 
wspólnoty opartej na prawie;

Or. en

Poprawka 6
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
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przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

zauważa, że pandemia COVID-19 została 
wykorzystana do ograniczenia praw 
obywateli i podstawowych wolności 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w tym w postaci 
nieuzasadnionej cenzury, wzmacniania 
dyskryminacji, dezinformacji i 
nawoływania do nienawiści; przypomina 
w szczególności, jak ważne jest wspieranie 
i chronienie praworządności będącej 
warunkiem wstępnym wszelkich zdrowych 
systemów demokratycznych, a także 
zapewnienia ochrony praw podstawowych 
i wartości Unii oraz warunkiem 
koniecznym utrzymania wszystkich praw i 
obowiązków wynikających z Traktatów;

Or. en

Poprawka 7
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
wzywa do przyjęcia unijnego mechanizmu 
na rzecz demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, który nie będzie 
hierarchizował wartości i zapewni 
właściwą ocenę nie tylko praworządności, 
ale także innych wartości unijnych, w tym 
szerzej rozumianych praw podstawowych; 
przypomina, jak ważne jest utrzymanie 
praworządności i zobowiązanie państw 
członkowskich do zapewnienia skutecznej 
ochrony sądowej, która stanowi 
podstawową wartość Unii jako wspólnoty 
opartej na prawie;

Or. en
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Poprawka 8
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; jest 
głęboko przekonany, że potrzebny jest 
mechanizm monitorowania w pełni 
obejmujący art. 2 TUE, i podkreśla, że 
prawa człowieka i demokracja są 
wspólnymi wartościami, na których opiera 
się Unia Europejska; przypomina w 
szczególności, jak ważne jest utrzymanie 
praworządności i zobowiązanie państw 
członkowskich do zapewnienia skutecznej 
ochrony sądowej, która stanowi 
podstawową wartość Unii jako wspólnoty 
opartej na prawie;

Or. en

Poprawka 9
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności, 
demokracji oraz praw podstawowych i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
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jako wspólnoty opartej na prawie;

Or. en

Poprawka 10
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

1. uważa, że sytuacja w zakresie 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych znacznie się pogorszyła w 
niektórych państwach członkowskich, co 
jest zdecydowanie godne ubolewania; 
podkreśla, że Unia opiera się na szeregu 
wspólnych zasad demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, 
które są zapisane w art. 2 TUE; 
przypomina w szczególności, jak ważne 
jest utrzymanie praworządności i 
zobowiązanie państw członkowskich do 
zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, 
która stanowi podstawową wartość Unii 
jako wspólnoty opartej na prawie;

Or. en

Poprawka 11
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że UE nadal nie 
dysponuje skutecznymi mechanizmami 
monitorowania i eliminowania 
systemowych zagrożeń dla 
praworządności i demokracji w państwach 
członkowskich oraz zapobiegania tym 
zagrożeniom; z zadowoleniem przyjmuje 
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w tym kontekście komunikat Komisji w 
sprawie dalszego umacniania 
praworządności w Unii i przedstawione w 
nim działania; wzywa Komisję do 
wdrożenia proponowanych ram na rzecz 
praworządności bez zbędnej zwłoki; 
uważa, że konieczne jest wprowadzenie 
sankcji, które byłyby skuteczne, 
odstraszające i proporcjonalne;

Or. en

Poprawka 12
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa sprzeczność polegającą 
na tym, że podczas gdy przyszłe państwa 
członkowskie są sprawdzane pod kątem 
przestrzegania tych wartości przed 
przystąpieniem do Unii, nie ma podobnej 
metody nadzoru przestrzegania tych 
podstawowych zasad po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 13
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności jest zobowiązaniem prawnym 
przewidzianym w art. 6 ust. 2 TUE; 
przypomina, że przystąpienie do EKPC 
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będzie stanowić kolejny krok w procesie 
integracji europejskiej i zwiększy spójność 
między Unią a Radą Europy, wzmacniając 
jeszcze bardziej ochronę praw 
podstawowych i podstawowych wolności w 
UE; wyraża ubolewanie z powodu braku 
postępów poczynionych do tej pory w 
wypełnianiu tego zobowiązania 
wynikającego z Traktatu; wzywa Komisję 
do zwiększenia starań na rzecz 
poszanowania Traktatów i zakończenia 
negocjacji bez zbędnej zwłoki;

Or. en

Poprawka 14
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że brak mechanizmów 
monitorowania, oceny i nadzoru w 
zakresie podstawowych zasad prawnych 
UE nie stanowiłby problemu, gdyby 
państwa członkowskie przestrzegały tych 
zasad po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 15
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zauważa, że ustanowienie unijnego 
mechanizmu na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
musi być powiązane z usprawnieniem 
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demokratycznego funkcjonowania Unii; 
wyraża ubolewanie, że wcześniejsze 
wnioski o dialog z poszczególnymi 
rządami doprowadziły jedynie do 
ograniczonych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 16
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, jak ważne jest 
opracowanie obiektywnego, opartego na 
dowodach mechanizmu, w ramach 
którego można będzie w sprawiedliwy i 
bezstronny sposób oceniać demokrację, 
praworządność i poszanowanie 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 17
Vladimír Bilčík, Sven Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. domaga się wzmocnienia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej poprzez wprowadzenie 
instrumentu umożliwiającego obywatelom 
składanie skarg indywidualnych; 
podkreśla potrzebę ustanowienia 
mechanizmu postępowania polubownego 
w sprawach konstytucyjnych; proponuje, 
aby tę kwestię poddano debacie podczas 
zbliżającej się konferencji na temat 
przyszłości Europy;
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Or. en

Poprawka 18
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE, a także do 
przestrzegania zasad przyznania i 
pomocniczości określonych w art. 5 TUE i 
w związku z tym powinny razem z 
państwami członkowskimi przyczyniać się 
do obrony wartości Unii i krajowych 
wartości konstytucyjnych zgodnie z 
procedurami określonymi w Traktatach;

Or. en

Poprawka 19
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny zwracać szczególną uwagę 
na przestrzeganie tego artykułu w trakcie 
funkcjonowania i przyczyniać się do 
obrony wartości Unii zgodnie z 
procedurami określonymi w Traktatach 
oraz w poszanowaniu art. 4 i 5 TUE, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, a 
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członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich w równym stopniu, w 
oparciu o szczery dialog między 
państwami członkowskimi, przy 
poszanowaniu zasad zapisanych w 
Traktatach;

Or. en

Poprawka 20
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by dokonać przeglądu istniejącego 
mechanizmu zgodnie z podziałem 
kompetencji między trzy instytucje 
określonym w Traktatach, a jednocześnie 
sporządzać szczegółowe oceny sytuacji we 
wszystkich państwach członkowskich, 
określając odpowiednie działania, które 
należy podjąć;

Or. en

Poprawka 21
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
opartym na równym poszanowaniu 
wszystkich państw członkowskich i bez 
uprzedzeń politycznych;

Or. en

Poprawka 22
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z postanowieniami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać roczne 
sprawozdania dotyczące sytuacji we 
wszystkich państwach członkowskich, 
oparte na ocenie przeprowadzanej przez 
zespół niezależnych ekspertów i 
określające działania prewencyjne i 
naprawcze;

Or. en

Poprawka 23
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Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się, bez 
uprzedzeń politycznych, do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

Or. en

Poprawka 24
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania 
prewencyjne i naprawcze;

2. podkreśla, że instytucje Unii są 
zobowiązane do lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE i w związku z 
tym powinny przyczyniać się do obrony 
wartości Unii zgodnie z procedurami 
określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i 
by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe 
niezależne oceny sytuacji we wszystkich 
państwach członkowskich, określając 
działania prewencyjne i naprawcze;

Or. en
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Poprawka 25
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że przestrzeganie 
zasady praworządności obowiązuje nie 
tylko państwa członkowskie, ale także 
instytucje Unii Europejskiej, jak 
stwierdzono w art. 263 TFUE i w 
preambule Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, a pewność prawa, 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
niedyskryminacja i równość wobec prawa 
są nieodzownymi elementami 
praworządności;

Or. en

Poprawka 26
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. proponuje, by w skład zespołu 
niezależnych ekspertów wchodziło po 
jednym ekspercie mianowanym przez 
parlament każdego państwa 
członkowskiego spośród byłych sędziów 
trybunału konstytucyjnego lub sądu 
najwyższego, a także dziesięciu ekspertów 
nominowanych przez środowisko 
akademickie, społeczeństwo obywatelskie 
oraz organizacje międzynarodowe i 
mianowanych przez Parlament 
Europejski;

Or. en
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Poprawka 27
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że system wymogów 
ustanowionych w kontekście 
praworządności i opartych na zasadzie 
demokracji został pierwotnie stworzony i 
uwzględniony w Traktatach w celu 
poprawy demokratycznego i skutecznego 
funkcjonowania instytucji Unii, a tym 
samym umożliwienia im wykonywania 
zadań w jednolitych ramach 
instytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 28
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że Unia Europejska 
powinna wypełniać rolę polegającą na 
badaniu swoich instytucji pod kątem 
zgodności ich funkcjonowania z zasadą 
demokracji i praworządności;

Or. en

Poprawka 29
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, 
trzy instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 30
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, trzy 
instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, 
które to wdrażanie jest niezbędne we 
wszystkich państwach członkowskich, trzy 
instytucje powinny ocenić możliwości 
lepszej współpracy i koordynacji w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 31
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, 
trzy instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE, w 
przyszłym porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
unijnego mechanizmu na rzecz 
demokracji, praworządności i praw 
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podstawowych należy również ustanowić 
jasne procedury koordynacji współpracy 
między instytucjami w tej dziedzinie; 
wzywa do uwzględnienia debaty na temat 
wniosków z rocznego sprawozdania na 
posiedzeniu Rady oraz na konferencji 
międzyparlamentarnej organizowanej 
przez Parlament w ramach rocznego cyklu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 32
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, trzy 
instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, trzy 
instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie; zauważa 
jednak, że należy unikać zbędnego 
tworzenia nowych struktur lub powielania 
działań, a preferowanym rozwiązaniem 
powinno być integrowanie i łączenie 
istniejących instrumentów;

Or. en

Poprawka 33
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, trzy 

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, trzy 
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instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ doradczy odpowiedzialny za 
ułatwianie dialogu między nimi w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 34
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w celu skutecznego 
wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i 
prawem instytucji do samoorganizacji, 
trzy instytucje powinny ustanowić wspólny 
organ odpowiedzialny za koordynację ich 
współpracy w tej dziedzinie;

3. uważa, że w celu skutecznego 
przestrzegania wszystkich zobowiązań 
traktatowych, w tym wszystkich 
ograniczeń uprawnień UE, zgodnie z art. 
295 TFUE, trzy instytucje powinny w 
dalszym ciągu działać na podstawie 
porozumień międzyinstytucjonalnych;

Or. en

Poprawka 35
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że wszelka krytyka 
dotycząca domniemanych naruszeń 
praworządności powinna opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i przez cały czas 
respektować brzmienie Traktatów UE 
zgodnie ze standardami określonymi w 
ogólnie przyjętych metodach interpretacji 
Traktatów, takich jak Konwencja 
wiedeńska o prawie traktatów, oraz 
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prowadzić do podjęcia skutecznych i 
realistycznych środków;

Or. en

Poprawka 36
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków; podkreśla, że jeżeli Komisja nie 
zastosuje się do tych zasad, a narzędzie to 
będzie w rzeczywistości wykorzystywane 
do wywierania presji na państwa 
członkowskie, by przyłączyły się do 
programu politycznego głównych 
europejskich partii politycznych, to utraci 
wiarygodność;

Or. en

Poprawka 37
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
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podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków; podkreśla potrzebę stworzenia 
systemu monitorowania, w ramach 
którego uważnie obserwowana będzie 
sytuacja we wszystkich państwach 
członkowskich, bez uprzedzeń 
politycznych, aby jak najszybciej 
zajmować się pojawiającymi się 
problemami, zanim się rozwiną i 
rozwiązanie ich na szczeblu europejskim 
stanie się bardziej skomplikowane;

Or. en

Poprawka 38
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków; uważa w tym kontekście, że 
ocenę powinien przeprowadzać niezależny 
zespół ekspertów i że jego ustalenia 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej;

Or. en

Poprawka 39
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach pochodzących z 
oceny przeprowadzonej przez zespół 
niezależnych ekspertów i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków, takich jak postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego lub sankcje w 
stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawka 40
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
każdym etapie na zasadach przejrzystości, 
bezstronności i równości między 
państwami członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach, być chroniony 
przed wszelkimi podstępnymi strategiami 
dezinformacji i prowadzić do podjęcia 
skutecznych i realistycznych środków;

Or. en

Poprawka 41
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
przygotowania skutecznych i 
realistycznych zaleceń przez niezależnych 
ekspertów wyznaczonych przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 42
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i wymiernych 
wskaźnikach oraz kryteriach i prowadzić 
do podjęcia skutecznych i 
proporcjonalnych środków;

Or. en

Poprawka 43
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania powinien opierać się na 

4. podkreśla, że wszelkie 
monitorowanie praworządności powinno 
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zasadach przejrzystości, bezstronności i 
równości między państwami 
członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do 
podjęcia skutecznych i realistycznych 
środków;

opierać się na zasadach przejrzystości, 
bezstronności i równości między 
wszystkimi państwami członkowskimi, 
opierać się na obiektywnych dowodach i 
prowadzić do podjęcia skutecznych i 
realistycznych środków;

Or. en

Poprawka 44
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że choć w ramach 
prawnych UE praworządność jest 
wyraźnie wymieniona jako wartość 
wspólna dla UE i jej państw 
członkowskich (art. 2 TUE), to Traktaty 
UE nie zawierają definicji tego pojęcia; 
zwraca uwagę, że praworządność jest 
pojęciem złożonym i w wielu aspektach 
niejasnym, a zatem ustanowienie 
rocznego cyklu monitorowania wymaga 
konsensusu w sprawie zasad 
praworządności wspólnych dla wszystkich 
państw członkowskich; uważa, że w 
ścisłym minimum znaczenia 
praworządność oznacza system, w którym 
prawo jest stosowane i egzekwowane, oraz 
że podczas definiowania tego pojęcia 
Komisja powinna stosować szeroką 
definicję, opierającą się na zasadach 
określonych w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, a także na 
zasadach wskazanych przez Komisję 
Wenecką;

Or. en

Poprawka 45
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László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że wszelkie 
monitorowanie praworządności powinno 
być prowadzone z poszanowaniem 
tożsamości narodowej i struktury 
konstytucyjnej państw członkowskich, jak 
zapisano w Traktatach (art. 4 ust. 2 TUE);

Or. en

Poprawka 46
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że praworządność jest 
nierozerwalnie związana z 
poszanowaniem demokracji i praw 
podstawowych, a zatem te trzy zasady 
muszą być wspólnie monitorowane;

Or. en

Poprawka 47
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 

skreśla się
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zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

Or. en

Poprawka 48
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

5. uważa, że instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 49
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

5. uważa, że w procesie zawierania 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
instytucje powinny, zgodnie z art. 11 TUE, 
prowadzić otwarty dialog z państwami 
członkowskimi i sądami 
międzynarodowymi, w tym z 
Międzynarodowym Trybunałem 
Sprawiedliwości i trybunałami 
konstytucyjnymi państw członkowskich, w 
celu wypracowania ogólnej, powszechnie 
akceptowanej metodologii prawnej oceny 
domniemanych naruszeń traktatów;

Or. en

Poprawka 50
Brice Hortefeux

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z przedstawicielami państw 
członkowskich, a także innymi 
stosownymi zainteresowanymi stronami, 
takimi jak instytucje i organy Unii 
Europejskiej, organizacje 
międzynarodowe, sieci i stowarzyszenia 
sądowe, organizacje pozarządowe, 
środowiska akademickie i ośrodki 
analityczne;

Or. en

Poprawka 51
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać na wszystkich etapach tego 
cyklu obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu; sugeruje, aby Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich i inne 
organy UE wnosiły w stosownych 
przypadkach wkład w prace niezależnego 
zespołu ekspertów;

Or. en

Poprawka 52
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog ze stosownymi zainteresowanymi 
stronami; roczny cykl monitorowania 
powinien zatem przewidywać 
obowiązkowe konsultacje z 
przedstawicielami parlamentów 
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obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

narodowych państw członkowskich i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
a ich opinie i wkład powinny zostać 
upublicznione i należycie uwzględniane w 
ramach tego procesu;

Or. en

Poprawka 53
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać uwzględnione w rocznych 
sprawozdaniach;

Or. en

Poprawka 54
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 

5. uważa, że zarówno w procesie 
zawierania porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, jak i w trakcie 
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funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, a jego opinie i wkład 
powinny zostać upublicznione w ramach 
tego procesu;

funkcjonowania rocznego cyklu 
monitorowania instytucje powinny, 
zgodnie z art. 11 TUE, prowadzić otwarty 
dialog z reprezentatywnymi i bezstronnymi 
zainteresowanymi stronami; roczny cykl 
monitorowania powinien zatem 
przewidywać obowiązkowe i otwarte 
konsultacje ze zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim, a jego 
opinie i wkład powinny zostać 
upublicznione w ramach tego procesu;

Or. en

Poprawka 55
Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld, Gilles Boyer, Pascal Durand

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że Rada Europy odgrywa 
kluczową rolę w monitorowaniu 
przestrzegania praw podstawowych i 
praworządności w Europie; w związku z 
tym nalega, aby regularnie odbywały się 
konsultacje z Radą, a przede wszystkim z 
Komisją Wenecką, oraz aby ocena 
przeprowadzona przez te instytucje 
stanowiła podstawę ocen i zaleceń nowego 
wspólnego mechanizmu monitorowania;

Or. en

Poprawka 56
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że w momencie 
przystąpienia Rumunii i Bułgarii do UE w 
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dniu 1 stycznia 2007 r. ustanowiono 
mechanizm współpracy i weryfikacji jako 
środek przejściowy mający na celu pomoc 
obu krajom w likwidacji niedociągnięć w 
dziedzinie reformy sądownictwa, korupcji 
i przestępczości zorganizowanej oraz że 13 
lat po przystąpieniu do UE mechanizm ten 
jest nadal stosowany w przypadku obu 
krajów; uważa, że roczny cykl 
monitorowania, który byłby stosowany w 
równym stopniu do wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej, 
powinien zastąpić mechanizm współpracy 
i weryfikacji; uważa, że w ramach 
rocznego cyklu monitorowania można by 
wykorzystać ustanowione przez Komisję 
Europejską założenia do celów oceny 
postępów w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji;

Or. en

Poprawka 57
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

6. uznaje, że w każdym przypadku 
gromadzenia informacji związanych z 
domniemanymi naruszeniami traktatów 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość pełnego przedstawienia swoich 
stanowisk, bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

Or. en

Poprawka 58
Victor Negrescu

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury; uważa, że wszystkie 
alternatywne mechanizmy stosowane 
wobec państw członkowskich powinny 
zostać zastąpione tym jednym 
instrumentem, który pozwoli na 
przejrzystą i akceptowaną przez 
wszystkich ocenę;

Or. en

Poprawka 59
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury; podkreśla, jak ważne jest 
aktywne i odpowiedzialne podejście 
państw członkowskich do rocznego cyklu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 60
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

6. uznaje, że państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość pełnego 
przedstawienia swoich stanowisk, w 
poszanowaniu równości wszystkich 
państw członkowskich, bez uszczerbku dla 
skuteczności procedury;

Or. en

Poprawka 61
Brice Hortefeux

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że w ramach rocznego 
cyklu monitorowania państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
pełnego przedstawienia swoich stanowisk, 
bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 62
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że państwa członkowskie 
są „panami Traktatów”, jakiekolwiek 
debaty dotyczące reformy mechanizmów 
monitorowania należy prowadzić jedynie 
podczas konferencji na temat przyszłości 
Europy, a monitorowanie praworządności 
należy odpowiednio negocjować z 
państwami członkowskimi, oraz jest 
zdania, że procedura przewidziana w art. 
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7 TUE jest jedyną procedurą dostępną na 
mocy Traktatów w celu ochrony 
praworządności i że instytucje Unii nie 
mogą zaproponować żadnego 
dodatkowego unijnego mechanizmu 
prewencyjnego; podkreśla, że wszelkie 
monitorowanie praworządności musi być 
prowadzone z poszanowaniem zasad 
obiektywności, niedyskryminacji i 
równego traktowania oraz z zachowaniem 
bezstronnego, opartego na dowodach 
podejścia;

Or. en

Poprawka 63
Włodzimierz Cimoszewicz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że aby zagwarantować 
skuteczną obronę wartości UE, należy 
ustanowić odpowiednie wsparcie 
finansowe dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego broniących demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
regionalnym – jak określono we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia 
ustanawiającego program „Prawa i 
Wartości” – a także zapewnić ogólne 
wsparcie osób zgłaszających przypadki 
naruszenia wartości UE;

Or. en

Poprawka 64
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych;

skreśla się

_________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

Or. en

Poprawka 65
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych;

skreśla się

_________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

Or. en

Poprawka 66
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych;

skreśla się

_________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

Or. en

Poprawka 67
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych;

skreśla się

_________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

Or. en

Poprawka 68
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych;

7. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania ma być w pełni 
zintegrowany z rozporządzeniem w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich1, łącząc transfery 
budżetowe z wynikami procesu 
monitorowania, chroniąc jednocześnie 
uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy 
unijnych; uważa, że wyżej wymienione 
rozporządzenie powinno zawierać 
dostatecznie zdefiniowane i wymierne 
kryteria oraz wskaźniki umożliwiające 
ocenę naruszeń praworządności i 
nakładanie sankcji;
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_________________ _________________
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

1 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, COM(2018)324 final.

Or. en

Poprawka 69
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że ocena przeprowadzona 
w kontekście rocznego cyklu 
monitorowania powinna stanowić 
podstawę decyzji Komisji dotyczących 
wszczęcia postępowań w sprawie 
systemowego uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 70
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że ocena przeprowadzona 
w kontekście rocznego cyklu 
monitorowania powinna stanowić 
podstawę decyzji Komisji dotyczących 
wszczęcia postępowań w sprawie 
systemowego uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

8. uważa, że oceny oparte na ogólnie 
przyjętej międzynarodowej metodologii 
prawnej stosowanej do oceny 
domniemanych naruszeń traktatów 
powinny stanowić podstawę decyzji 
Komisji dotyczących wszczęcia 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w przypadkach, gdy prawdopodobieństwo 
naruszenia traktatów jest większe niż 
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prawdopodobieństwo, że takie naruszenie 
nie wystąpiło, uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa;

Or. en

Poprawka 71
Brice Hortefeux

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że ocena przeprowadzona w 
kontekście rocznego cyklu monitorowania 
powinna stanowić podstawę decyzji 
Komisji dotyczących wszczęcia 
postępowań w sprawie systemowego 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

8. uważa, że ocena przeprowadzona w 
kontekście rocznego cyklu monitorowania 
powinna zawierać niewiążące zalecenia 
dla Komisji dotyczące wszczęcia 
postępowań w sprawie systemowego 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 72
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że ocena przeprowadzona w 
kontekście rocznego cyklu monitorowania 
powinna stanowić podstawę decyzji 
Komisji dotyczących wszczęcia 
postępowań w sprawie systemowego 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

8. uważa, że ocena przeprowadzona w 
kontekście rocznego cyklu monitorowania 
powinna stanowić podstawę decyzji 
Komisji dotyczących wszczęcia 
postępowań w sprawie systemowego 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania jej uprawnień w 
tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 73
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 74
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 75
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
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od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych, gdy 
instytucje Unii przekroczyły granice 
swoich uprawnień wynikających z 
Traktatów UE;

Or. en

Poprawka 76
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia demokracji, praworządności 
oraz praw podstawowych i skali jego 
skutków, należy rozważyć procedurę ad 
hoc w nagłych przypadkach naruszenia 
wartości unijnych;

Or. en

Poprawka 77
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
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procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych określonych 
w art. 2 TUE;

Or. en

Poprawka 78
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, jeżeli Rada Europejska 
jednomyślnie, z pominięciem 
zainteresowanego państwa, stwierdzi 
występowanie nagłych przypadków 
naruszenia wartości unijnych, należy 
szybko podjąć decyzję zgodnie z art. 7 
TUE;

Or. en

Poprawka 79
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności i skali jego 
skutków, należy rozważyć specjalną 
procedurę w nagłych przypadkach 
naruszenia wartości unijnych;

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie 
od cyklu rocznego, z uwzględnieniem 
powagi ewentualnych konsekwencji 
naruszenia praworządności, demokracji i 
praw podstawowych i skali jego skutków, 
należy zastosować zwykłą procedurę 
przewidzianą w art. 7 TUE; 

Or. en
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Poprawka 80
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 
systematycznym zastosowaniem środka 
tymczasowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 81
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 

skreśla się
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systematycznym zastosowaniem środka 
tymczasowego;

Or. en

Poprawka 82
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 
systematycznym zastosowaniem środka 
tymczasowego;

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 
systematycznym zastosowaniem środka 
tymczasowego; ponadto przypomina, że 
na mocy art. 6 ust. 2 TUE Unia jest 
prawnie zobowiązana przystąpić do 
europejskiej konwencji praw człowieka; 
ponownie podkreśla potrzebę szybkiego 
zakończenia tego procesu, aby zapewnić 
spójne ramy ochrony praw człowieka w 
całej Europie i osiągnąć zgodność między 
systemem ochrony praw człowieka Unii 
Europejskiej i Rady Europy;

Or. en

Poprawka 83
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 
systematycznym zastosowaniem środka 
tymczasowego;

10. podkreśla ponadto, że z uwagi na 
to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu 
wyroków, w szczególności w sprawach 
związanych z praworządnością, mogą 
skutkować nieodwracalnymi i poważnymi 
szkodami spowodowanymi regresem w 
kwestii praworządności, należy poświęcić 
więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w obronie praworządności; 
jest zdania, że taka opcja mogłaby 
przewidywać przyspieszoną procedurę we 
wszystkich takich przypadkach, z 
systematycznym zastosowaniem środków 
tymczasowych; apeluje do Komisji, by 
systematycznie zwracała się o stosowanie 
środków tymczasowych w przypadkach 
związanych z wartościami Unii oraz by 
składała wnioski o nakaz zapłaty grzywny 
w przypadkach nieprzestrzegania środków 
tymczasowych;

Or. en

Poprawka 84
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że żaden mechanizm nie 
może być kompletny bez pozytywnych 
zachęt, takich jak konkretne środki 
finansowe na wsparcie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz praw podstawowych, 
praworządności i zasad demokracji; 
podkreśla, jak ważne jest utrzymanie 
komponentu wartości Unii w programie 
„Prawa i wartości” w wieloletnich ramach 
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finansowych na lata 2021–2027;

Or. en

Poprawka 85
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. wzywa do wykorzystania rewizji 
mandatu Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, aby wzmocnić jej 
zdolność do działania w obronie wartości 
zapisanych w art. 2 TUE, na przykład by 
mogła zapewniać pomoc i wiedzę fachową 
w zakresie projektów przepisów UE z 
własnej inicjatywy, a nie tylko na 
formalny wniosek; 

Or. en

Poprawka 86
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
wyciągnięcia wniosków z popełnionych 
przez nas błędów; w związku z tym w 
przypadku wprowadzenia zmian w 
Traktacie należy zwiększyć suwerenność i 
niezależność najwyższych organów 
sądowych państw członkowskich, 
ponieważ są one głównymi gwarantami 
praw obywateli i praworządności;

Or. en



PE655.681v01-00 48/51 AM\1210213PL.docx

PL

Poprawka 87
Gunnar Beck

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
porządku prawnego UE przed 
naruszeniami popełnianymi zarówno 
przez instytucje Unii, jak i państwa 
członkowskie; w związku z tym w 
przypadku wprowadzenia w przyszłości 
zmian w Traktacie należy zwiększyć 
skuteczność procedury określonej w art. 7 
przez zapewnienie, by procedura ta była 
zgodna z ogólnie przyjętymi 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie prowadzenia dochodzeń i była 
monitorowana przez sądy 
wyspecjalizowane;

Or. en

Poprawka 88
Jacek Saryusz-Wolski

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zasad 
proporcjonalności i pomocniczości 
gwarantowanych przez Traktaty;
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Or. en

Poprawka 89
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
ocenić skuteczność procedury określonej w 
art. 7;

Or. en

Poprawka 90
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. wyraża ubolewanie, że procedura 
określona w art. 7 nigdy nie zostanie w 
pełni wykorzystana, ponieważ wymóg 
jednomyślności w Radzie Europejskiej w 
praktyce uniemożliwia jej stosowanie; 
wyraża w tym kontekście ubolewanie z 
powodu braku postępów poczynionych w 
Radzie Europejskiej w zakresie 
określonych w art. 7 procedur obecnie 
prowadzonych przeciwko Węgrom i 
Polsce; zauważa, że bez zmiany Traktatu 
Unia praktycznie nie będzie mogła 
nakładać sankcji na państwa 
członkowskie, które nie przestrzegają 



PE655.681v01-00 50/51 AM\1210213PL.docx

PL

praworządności; podkreśla, że konferencja 
na temat przyszłości Europy stanowi 
impuls do lepszego zrozumienia potrzeby 
ochrony wartości unijnych w tym 
kontekście; zaznacza, że skuteczny może 
być wyłącznie mechanizm, który ma 
szerokie poparcie obywateli Unii i pozwala 
im przyjąć współodpowiedzialność za ten 
proces; wzywa do wprowadzenia zmian w 
Traktacie, aby zwiększyć skuteczność 
procedury określonej w art. 7 przez 
zniesienie wymogu jednomyślności i 
wzmocnienie mechanizmu sankcji;

Or. en

Poprawka 91
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony i 
przezwyciężenia kryzysu podstawowych 
wartości unijnych w tym kontekście; 
proponuje zwiększyć skuteczność art. 7 
przez zapewnienie obecności Parlamentu 
podczas wysłuchań opisanych w art. 7 
oraz w przypadku wprowadzenia w 
przyszłości zmian w Traktacie przez 
zniesienie wymogu jednomyślności i 
wzmocnienie mechanizmu sankcji;

Or. en

Poprawka 92
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; 
podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy nada nowy impuls 
europejskiej dyskusji dotyczącej 
wzmocnienia demokracji europejskiej; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

Or. en

Poprawka 93
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że konferencja na temat 
przyszłości Europy stanowi impuls do 
lepszego zrozumienia potrzeby ochrony 
wartości unijnych w tym kontekście; w 
związku z tym w przypadku wprowadzenia 
w przyszłości zmian w Traktacie należy 
zwiększyć skuteczność procedury 
określonej w art. 7 przez zniesienie 
wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

11. uważa, że konferencja na temat 
przyszłości Europy mogłaby stanowić 
okazję do dyskusji dotyczących 
uwzględnienia w Traktatach 
skuteczniejszego egzekwowania wartości 
unijnych oraz że w przypadku 
wprowadzenia w przyszłości zmian w 
Traktacie należy zwiększyć skuteczność 
procedury określonej w art. 7 przez 
zniesienie wymogu jednomyślności i 
wzmocnienie mechanizmu sankcji;

Or. en


