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Pozměňovací návrh 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López
Aguilar, Klára Dobrev
za skupinu S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
za skupinu Renew
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Návrh usnesení
B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska
Návrh usnesení
Bod 3
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

3.
vyjadřuje politování nad tím, že
slyšení v případě obou dotčených
členských států zatím významněji
nepokročila s řešením zřejmého nebezpečí
závažného porušení hodnot uvedených
v článku 2 SEU; se znepokojením
konstatuje, že podle zpráv a prohlášení
Komise a mezinárodních organizací, např.
OSN, OBSE a Rady Evropy, se situace
v Polsku i Maďarsku od aktivace čl. 7 odst.
1 SEU zhoršila; poukazuje na to, že
neschopnost Rady účinně použít článek 7
SEU nadále oslabuje integritu společných
evropských hodnot, vzájemnou důvěru
a věrohodnost Unie jako celku; opět
potvrzuje svůj postoj k rozhodnutí Komise
aktivovat čl. 7 odst. 1 SEU v souvislosti se
situací v Polsku a svůj vlastní návrh,
v němž vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1
SEU rozhodla, že existuje zřejmé
nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší
hodnoty, na nichž je Unie založena; vyzývá
proto Radu, aby zajistila, aby se na
slyšeních podle čl. 7 odst. 1 SEU řešil

3.
vyjadřuje politování nad tím, že
slyšení v případě obou dotčených
členských států zatím významněji
nepokročila s řešením zřejmého nebezpečí
závažného porušení hodnot uvedených
v článku 2 SEU; se znepokojením
konstatuje, že podle zpráv a prohlášení
Komise a mezinárodních organizací, např.
OSN, OBSE a Rady Evropy, se situace
v Polsku i Maďarsku od aktivace čl. 7 odst.
1 SEU zhoršila; poukazuje na to, že
neschopnost Rady účinně použít článek 7
SEU nadále oslabuje integritu společných
evropských hodnot, vzájemnou důvěru
a věrohodnost Unie jako celku; opět
potvrzuje svůj postoj k rozhodnutí Komise
aktivovat čl. 7 odst. 1 SEU v souvislosti se
situací v Polsku a svůj vlastní návrh,
v němž vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1
SEU rozhodla, že existuje zřejmé
nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší
hodnoty, na nichž je Unie založena; vyzývá
proto Radu, aby zajistila, aby se na
slyšeních podle čl. 7 odst. 1 SEU řešil
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aktuální vývoj situace a posoudila rizika
ohrožující nezávislost soudnictví, svobodu
projevu, včetně svobody sdělovacích
prostředků, akademické svobody, svobody
sdružování a práva na rovné zacházení;
vyzývá Komisi, aby plně využila nástroje,
které má k dispozici k řešení zřejmého
nebezpečí, že Polsko a Maďarsko závažně
poruší základní hodnoty Unie, zejména
zrychlená řízení o nesplnění povinnosti
a podání žádostí u Soudního dvora
o předběžná opatření;

aktuální vývoj situace a posoudila rizika
ohrožující nezávislost soudnictví, svobodu
projevu, včetně svobody sdělovacích
prostředků, umělecké tvorby a vědecké
práce, svobodu sdružování a právo na
rovné zacházení; vyzývá Komisi, aby plně
využila nástroje, které má k dispozici
k řešení zřejmého nebezpečí, že Polsko
a Maďarsko závažně poruší základní
hodnoty Unie, zejména zrychlená řízení o
nesplnění povinnosti a podání žádostí
u Soudního dvora o předběžná opatření;
Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López
Aguilar, Klára Dobrev
za skupinu S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
za skupinu Renew
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Návrh usnesení
B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska
Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
5a.
opětovně potvrzuje své stanovisko
k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu
Unie v případě všeobecných nedostatků
týkajících se právního státu v členských
státech a vyzývá Radu, aby co nejdříve
zahájila interinstitucionální jednání;
Or. en
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