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Módosítás 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
az S&D képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
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
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal 
kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
a meghallgatások mindeddig nem vezettek 
jelentős előrelépéshez a szóban forgó két 
tagállam részéről az EUSZ 2. cikkében 
említett értékek súlyos megsértése 
egyértelmű kockázatainak orvoslása 
tekintetében; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a Bizottság és bizonyos nemzetközi 
szervezetek – például az ENSZ, az EBESZ 
és az Európa Tanács – jelentései és 
nyilatkozatai azt mutatják, hogy 
Lengyelországban és Magyarországon 
egyaránt romlott a helyzet az EUSZ 7. 
cikke (1) bekezdésének életbeléptetése óta; 
rámutat, hogy továbbra is aláássa a közös 
európai értékek integritását, a kölcsönös 
bizalmat és az Unió egészének hitelességét 
az, hogy a Tanács nem alkalmazza 
hatékonyan az EUSZ 7. cikkét; megismétli 
álláspontját a lengyelországi helyzetre 
vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazásáról szóló 
bizottsági határozatról, valamint az EUSZ 

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
a meghallgatások mindeddig nem vezettek 
jelentős előrelépéshez a szóban forgó két 
tagállam részéről az EUSZ 2. cikkében 
említett értékek súlyos megsértése 
egyértelmű kockázatainak orvoslása 
tekintetében; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a Bizottság és bizonyos nemzetközi 
szervezetek – például az ENSZ, az EBESZ 
és az Európa Tanács – jelentései és 
nyilatkozatai azt mutatják, hogy 
Lengyelországban és Magyarországon 
egyaránt romlott a helyzet az EUSZ 7. 
cikke (1) bekezdésének életbeléptetése óta; 
rámutat, hogy továbbra is aláássa a közös 
európai értékek integritását, a kölcsönös 
bizalmat és az Unió egészének hitelességét 
az, hogy a Tanács nem alkalmazza 
hatékonyan az EUSZ 7. cikkét; megismétli 
álláspontját a lengyelországi helyzetre 
vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazásáról szóló 
bizottsági határozatról, valamint az EUSZ 
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7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 
Tanácsot az Unió alapértékeinek 
Magyarország általi súlyos megsértése 
egyértelmű veszélyének megállapítására 
felszólító javaslatáról; felkéri ezért a 
Tanácsot annak biztosítására, hogy az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghallgatások foglalkozzanak az új 
fejleményekkel és értékeljék az 
igazságszolgáltatás függetlensége, a 
véleménynyilvánítás szabadsága – többek 
között a média szabadsága –, a 
tudományos élet szabadsága, az egyesülés 
szabadsága és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog sérelmének kockázatait; felkéri a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben 
használja ki a rendelkezésre álló 
eszközöket annak érdekében, hogy 
orvosolja az Unió alapértékeinek 
Lengyelország és Magyarország általi 
súlyos megsértése egyértelmű veszélyét, 
különösen a gyorsított kötelezettségszegési 
eljárásokat és a Bírósághoz benyújott, 
ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket;

7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 
Tanácsot az Unió alapértékeinek 
Magyarország általi súlyos megsértése 
egyértelmű veszélyének megállapítására 
felszólító javaslatáról; felkéri ezért a 
Tanácsot annak biztosítására, hogy az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghallgatások foglalkozzanak az új 
fejleményekkel és értékeljék az 
igazságszolgáltatás függetlensége, a 
véleménynyilvánítás szabadsága – többek 
között a média szabadsága –, a művészet és 
a tudomány szabadsága, az egyesülés 
szabadsága és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog sérelmének kockázatait; felkéri a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben 
használja ki a rendelkezésre álló 
eszközöket annak érdekében, hogy 
orvosolja az Unió alapértékeinek 
Lengyelország és Magyarország általi 
súlyos megsértése egyértelmű veszélyét, 
különösen a gyorsított kötelezettségszegési 
eljárásokat és a Bírósághoz benyújott, 
ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket;
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Módosítás 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
az S&D képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében
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
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal 
kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 5a. megismétli álláspontját a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról, továbbá felkéri a Tanácsot, 
hogy mihamarabb kezdjen intézményközi 
tárgyalásokat;

Or. en


