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

Propunere de rezoluție B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și 
Ungaria

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își exprimă regretul că audierile nu 
au condus încă la niciun progres 
semnificativ din partea celor două state 
membre în cauză în remedierea riscurilor 
clare de încălcare gravă a valorilor 
menționate la articolul 2 din TUE; constată 
cu îngrijorare că rapoartele și declarațiile 
Comisiei și ale organismelor internaționale, 
cum ar fi ONU, OSCE și Consiliul 
Europei, indică faptul că situația din 
Polonia și din Ungaria s-a deteriorat de la 
declanșarea articolului 7 alineatul (1) din 
TUE; subliniază că eșecul Consiliului în a 
face uz efectiv de articolul 7 din TUE 
continuă să submineze integritatea 
valorilor comune europene, încrederea 
reciprocă și credibilitatea Uniunii în 
ansamblu; își reiterează poziția cu privire 
la decizia Comisiei de a activa articolul 7 
alineatul (1) din TUE în ceea ce privește 
situația din Polonia și la propria propunere 
prin care invită Consiliul să stabilească, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 
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au condus încă la niciun progres 
semnificativ din partea celor două state 
membre în cauză în remedierea riscurilor 
clare de încălcare gravă a valorilor 
menționate la articolul 2 din TUE; constată 
cu îngrijorare că rapoartele și declarațiile 
Comisiei și ale organismelor internaționale, 
cum ar fi ONU, OSCE și Consiliul 
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la decizia Comisiei de a activa articolul 7 
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TUE, existența unui risc clar de încălcare 
gravă de către Ungaria a valorilor pe care 
se întemeiază Uniunea, invită, ca urmare, 
Consiliul să vegheze ca audierile în temeiul 
articolului 7 alineatul (1) din TUE să 
abordeze și noile evoluții și să evalueze 
riscurile de încălcare a independenței 
sistemului judiciar, a libertății de 
exprimare, inclusiv a libertății mass-media, 
a libertății universitare, a libertății de 
asociere și a dreptului la egalitate de 
tratament; invită Comisia să utilizeze pe 
deplin instrumentele pe care le are la 
dispoziție pentru a lua măsuri în legătură 
cu existența unui risc clar de încălcare 
gravă de către Polonia și Ungaria a 
valorilor pe care se întemeiază Uniunea, în 
special procedurile accelerate de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și cererile de 
măsuri provizorii adresate Curții de 
Justiție;

TUE, existența unui risc clar de încălcare 
gravă de către Ungaria a valorilor pe care 
se întemeiază Uniunea, invită, ca urmare, 
Consiliul să vegheze ca audierile în temeiul 
articolului 7 alineatul (1) din TUE să 
abordeze și noile evoluții și să evalueze 
riscurile de încălcare a independenței 
sistemului judiciar, a libertății de 
exprimare, inclusiv a libertății mass-media, 
a libertății artelor și științelor, a libertății 
de asociere și a dreptului la egalitate de 
tratament; invită Comisia să utilizeze pe 
deplin instrumentele pe care le are la 
dispoziție pentru a lua măsuri în legătură 
cu existența unui risc clar de încălcare 
gravă de către Polonia și Ungaria a 
valorilor pe care se întemeiază Uniunea, în 
special procedurile accelerate de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și cererile de 
măsuri provizorii adresate Curții de 
Justiție;
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Amendamentul 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
în numele Grupului S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
în numele Grupului 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
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și 
Ungaria

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5a. își reiterează poziția cu privire la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre și solicită Consiliului să înceapă 
negocieri interinstituționale cât de curând 
posibil;

Or. en


