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

Projekt rezolucji B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Trwające wysłuchania na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczące Polski i Węgier

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że w wyniku 
wysłuchań zainteresowane dwa państwa 
członkowskie nie poczyniły jeszcze 
znaczących postępów na drodze do 
eliminacji wyraźnego ryzyka poważnego 
naruszenia wartości, o których mowa w art. 
2 TUE; zauważa z zaniepokojeniem, że 
sprawozdania i oświadczenia Komisji oraz 
organów międzynarodowych, takich jak 
ONZ, OBWE i Rada Europy, wskazują na 
pogorszenie sytuacji zarówno w Polsce, jak 
i na Węgrzech od czasu uruchomienia art. 
7 ust. 1 TUE; podkreśla, że brak 
skutecznego wykorzystania przez Radę art. 
7 TUE nadal podważa integralność 
wspólnych wartości europejskich, 
wzajemne zaufanie i wiarygodność Unii 
jako całości; przypomina swoje stanowisko 
w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu 
art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w 
Polsce oraz swój wniosek wzywający Radę 
do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 
TUE, istnienia wyraźnego ryzyka 
poważnego naruszenia przez Węgry 

3. wyraża ubolewanie, że w wyniku 
wysłuchań zainteresowane dwa państwa 
członkowskie nie poczyniły jeszcze 
znaczących postępów na drodze do 
eliminacji wyraźnego ryzyka poważnego 
naruszenia wartości, o których mowa w art. 
2 TUE; zauważa z zaniepokojeniem, że 
sprawozdania i oświadczenia Komisji oraz 
organów międzynarodowych, takich jak 
ONZ, OBWE i Rada Europy, wskazują na 
pogorszenie sytuacji zarówno w Polsce, jak 
i na Węgrzech od czasu uruchomienia art. 
7 ust. 1 TUE; podkreśla, że brak 
skutecznego wykorzystania przez Radę art. 
7 TUE nadal podważa integralność 
wspólnych wartości europejskich, 
wzajemne zaufanie i wiarygodność Unii 
jako całości; przypomina swoje stanowisko 
w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu 
art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w 
Polsce oraz swój wniosek wzywający Radę 
do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 
TUE, istnienia wyraźnego ryzyka 
poważnego naruszenia przez Węgry 
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wartości, na których opiera się Unia; w 
związku z tym wzywa Radę do zadbania o 
to, by podczas wysłuchań na mocy art. 7 
ust. 1 TUE odniesiono się również do 
nowych wydarzeń i oceniono ryzyko 
naruszenia niezależności sądownictwa, 
wolności słowa, w tym wolności mediów, 
wolności nauki, wolności zrzeszania się i 
prawa do równego traktowania; apeluje do 
Komisji o wykorzystanie w pełni 
dostępnych narzędzi, w szczególności 
przyspieszonych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przed Trybunałem 
Sprawiedliwości i wniosków o 
zastosowanie środków tymczasowych, aby 
wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, 
na których opiera się Unia;

wartości, na których opiera się Unia; w 
związku z tym wzywa Radę do zadbania o 
to, by podczas wysłuchań na mocy art. 7 
ust. 1 TUE odniesiono się również do 
nowych wydarzeń i oceniono ryzyko 
naruszenia niezależności sądownictwa, 
wolności słowa, w tym wolności mediów, 
wolności sztuk i nauk, wolności zrzeszania 
się i prawa do równego traktowania; 
apeluje do Komisji o wykorzystanie w 
pełni dostępnych narzędzi, w szczególności 
przyspieszonych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przed Trybunałem 
Sprawiedliwości i wniosków o 
zastosowanie środków tymczasowych, aby 
wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, 
na których opiera się Unia;

Or. en
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Poprawka 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
w imieniu grupy S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
w imieniu grupy 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
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Trwające wysłuchania na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczące Polski i Węgier

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 5a. przypomina swoje stanowisko w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich oraz wzywa 
Radę do jak najszybszego rozpoczęcia 
negocjacji międzyinstytucjonalnych;

Or. en


