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

Návrh uznesenia B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú 
Poľska a Maďarska

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
vypočutia doposiaľ nepriniesli žiaden 
významný pokrok v týchto dvoch 
členských štátoch, pokiaľ ide o nápravu 
jasných rizík vážneho porušenia hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ; konštatuje so 
znepokojením, že správy a vyhlásenia 
Komisie a medzinárodných orgánov, ako 
sú OSN, OBSE a Rada Európy, naznačujú, 
že situácia v Poľsku a Maďarsku sa od 
uplatnenia článku 7 ods. 1 Zmluvy o 
Európskej únii zhoršila; poukazuje na to, 
že neschopnosť Rady účinne uplatniť 
článok 7 Zmluvy o Európskej únii naďalej 
oslabuje integritu spoločných európskych 
hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť 
Únie ako celku; opakuje svoje stanovisko k 
rozhodnutiu Komisie uplatniť článok 7 ods. 
1 Zmluvy o Európskej únii, pokiaľ ide o 
situáciu v Poľsku, ako aj k svojej výzve 
Rade, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o 
Európskej únii rozhodla, že v súvislosti s 
Maďarskom existuje jasné riziko vážneho 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
vypočutia doposiaľ nepriniesli žiaden 
významný pokrok v týchto dvoch 
členských štátoch, pokiaľ ide o nápravu 
jasných rizík vážneho porušenia hodnôt 
uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej 
únii; konštatuje so znepokojením, že 
správy a vyhlásenia Komisie a 
medzinárodných orgánov, ako sú OSN, 
OBSE a Rada Európy, naznačujú, že 
situácia v Poľsku a Maďarsku sa od 
uplatnenia článku 7 ods. 1 Zmluvy o 
Európskej únii zhoršila; poukazuje na to, 
že neschopnosť Rady účinne uplatniť 
článok 7 Zmluvy o Európskej únii naďalej 
oslabuje integritu spoločných európskych 
hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť 
Únie ako celku; opakuje svoje stanovisko k 
rozhodnutiu Komisie uplatniť článok 7 ods. 
1 Zmluvy o Európskej únii, pokiaľ ide o 
situáciu v Poľsku, ako aj k svojej výzve 
Rade, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o 
Európskej únii rozhodla, že v súvislosti s 
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porušenia hodnôt, na ktorých je Únia 
založená; vyzýva preto Radu, aby 
zabezpečila, aby sa vypočutia podľa článku 
7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii zaoberali 
aj najnovším vývojom a aby sa v rámci 
nich posúdili aj riziká narušenia 
nezávislosti súdnictva, slobody prejavu 
vrátane slobody médií, akademickej 
slobody, slobody združovania a práva na 
rovnaké zaobchádzanie; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere využila dostupné 
nástroje, najmä urýchlené konania vo veci 
nesplnenia povinnosti a žiadosti o 
nariadenie predbežných opatrení na 
Súdnom dvore, na vyriešenie jasných rizík 
vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je 
založená Únia, v súvislosti s Poľskom a 
Maďarskom;

Maďarskom existuje jasné riziko vážneho 
porušenia hodnôt, na ktorých je Únia 
založená; vyzýva preto Radu, aby 
zabezpečila, aby sa vypočutia podľa článku 
7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii zaoberali 
aj najnovším vývojom a aby sa v rámci 
nich posúdili aj riziká narušenia 
nezávislosti súdnictva, slobody prejavu 
vrátane slobody médií, slobody umenia a 
vedeckého bádania, slobody združovania a 
práva na rovnaké zaobchádzanie; vyzýva 
Komisiu, aby v plnej miere využila 
dostupné nástroje, najmä urýchlené 
konania vo veci nesplnenia povinnosti a 
žiadosti o nariadenie predbežných opatrení 
na Súdnom dvore, na vyriešenie jasných 
rizík vážneho porušenia hodnôt, na ktorých 
je založená Únia, v súvislosti s Poľskom a 
Maďarskom;
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Pozmeňujúci návrh 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
v mene skupiny S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
v mene skupiny 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
v mene skupiny Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú 
Poľska a Maďarska

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5a. opakuje svoju pozíciu k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch a vyzýva Radu, aby čo 
najskôr začala medziinštitucionálne 
rokovania;

Or. en


