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Изменение 2
Силвия Спурек, Клод Морайс, Биргит Зипел, Катарина Барли, Хуан Фернандо 
Лопес Агилар, Клара Добрев
от името на групата S&D
Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Рамона Стругариу
от името на групата Renew
Гуендолин Делбос-Корфилд, Саския Брикмон, Мунир Сатури, Тили Метц, 
Салима Йенбу, Каролин Роз, Давид Корман, Беноа Бито, Мишел Ривази, Яник 
Жадо, Хенрике Хан, Алис Кунке, Ромео Франц, Тинеке Стрик, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис, Пернандо Барена Арса, Малин Бьорк, Жузе Гушман, 
Петрос Кокалис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и 
Унгария

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. изразява съжаление, че 
изслушванията все още не са довели до 
значим напредък в двете държави 
членки по отношение на отстраняването 
на очевидните рискове от тежко 
нарушение на ценностите, посочени в 
член 2 от ДЕС; отбелязва със 
загриженост, че докладите и 
изявленията на Комисията и на 
международни органи, като ООН, ОССЕ 
и Съвета на Европа, показват, че 
положението и в Полша и в Унгария се 
е влошило след задействането на член 7, 
параграф 1 от ДЕС; посочва, че 
неефективното използване от страна на 
Съвета на член 7 от ДЕС продължава да 
подкопава целостта на общите 
европейски ценности, взаимното 
доверие и доверието в Съюза като цяло; 
отново изразява своята позиция във 
връзка с решението на Комисията да 
задейства член 7, параграф 1 от ДЕС по 
отношение на положението в Полша и 

3. изразява съжаление, че 
изслушванията все още не са довели до 
значим напредък в двете държави 
членки по отношение на отстраняването 
на очевидните рискове от тежко 
нарушение на ценностите, посочени в 
член 2 от ДЕС; отбелязва със 
загриженост, че докладите и 
изявленията на Комисията и на 
международни органи, като ООН, ОССЕ 
и Съвета на Европа, показват, че 
положението и в Полша и в Унгария се 
е влошило след задействането на член 7, 
параграф 1 от ДЕС; посочва, че 
неефективното използване от страна на 
Съвета на член 7 от ДЕС продължава да 
подкопава целостта на общите 
европейски ценности, взаимното 
доверие и доверието в Съюза като цяло; 
отново изразява своята позиция във 
връзка с решението на Комисията да 
задейства член 7, параграф 1 от ДЕС по 
отношение на положението в Полша и 
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във връзка със своето собствено 
предложение, с което Съветът се 
призовава да констатира, в съответствие 
с член 7, параграф 1 от ДЕС, наличието 
на очевиден риск от тежко нарушение 
от страна на Унгария на ценностите, на 
които се основава Съюзът, поради това 
призовава Съвета да гарантира, че 
изслушванията по член 7, параграф 1 от 
ДЕС също така разглеждат новите 
събития и оценяват рисковете от 
нарушения на независимостта на 
съдебната система, свободата на 
изразяване на мнение, включително 
свободата на медиите, академичната 
свобода, свободата на сдружаване и 
правото на равно третиране; призовава 
Комисията да използва в пълна степен 
наличните инструменти за справяне с 
очевидния риск от тежко нарушение от 
страна на Полша и Унгария на 
ценностите, на които се основава 
Съюзът, по-специално ускорените 
производства за установяване на 
нарушения и заявленията за 
обезпечителни мерки пред Съда на ЕС;

във връзка със своето собствено 
предложение, с което Съветът се 
призовава да констатира, в съответствие 
с член 7, параграф 1 от ДЕС, наличието 
на очевиден риск от тежко нарушение 
от страна на Унгария на ценностите, на 
които се основава Съюзът, поради това 
призовава Съвета да гарантира, че 
изслушванията по член 7, параграф 1 от 
ДЕС също така разглеждат новите 
събития и оценяват рисковете от 
нарушения на независимостта на 
съдебната система, свободата на 
изразяване на мнение, включително 
свободата на медиите, свободата на 
изкуствата и науките, свободата на 
сдружаване и правото на равно 
третиране; призовава Комисията да 
използва в пълна степен наличните 
инструменти за справяне с очевидния 
риск от тежко нарушение от страна на 
Полша и Унгария на ценностите, на 
които се основава Съюзът, по-
специално ускорените производства за 
установяване на нарушения и 
заявленията за обезпечителни мерки 
пред Съда на ЕС;
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Изменение 3
Силвия Спурек, Клод Морайс, Биргит Зипел, Катарина Барли, Хуан Фернандо 
Лопес Агилар, Клара Добрев
от името на групата S&D
Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Рамона Стругариу
от името на групата Renew
Гуендолин Делбос-Корфилд, Саския Брикмон, Мунир Сатури, Тили Метц, 
Салима Йенбу, Каролин Роз, Давид Корман, Беноа Бито, Мишел Ривази, Яник 
Жадо, Хенрике Хан, Алис Кунке, Ромео Франц, Тинеке Стрик, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис, Пернандо Барена Арса, Малин Бьорк, Жузе Гушман, 
Петрос Кокалис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и 
Унгария

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 5a. отново изразява своята 
позиция относно предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки и призовава 
Съвета да започне 
междуинституционални преговори 
възможно най-скоро;
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