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Predlog spremembe 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
v imenu skupine S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
v imenu skupine 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 imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza, Malin 
Björk, José Gusmão, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Stelios Kuloglu (Stelios 
Kouloglou), Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža obžalovanje, da zadevni 
državi članici kljub zaslišanjem še nista 
dosegli pomembnega napredka pri 
odpravljanju očitnih tveganj resne kršitve 
vrednot iz člena 2 PEU; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da poročila in izjave Komisije in 
mednarodnih organizacij, kot so OZN, 
OVSE in Svet Evrope, kažejo, da se je 
položaj na Poljskem in Madžarskem od 
začetka uporabe člena 7(1) PEU poslabšal; 
poudarja, da so zaradi tega, ker Svet ni 
učinkovito uporabil člena 7 PEU, še naprej 
ogroženi neokrnjenost skupnih evropskih 
vrednot, medsebojno zaupanje in 
verodostojnost Unije kot celote; ponavlja 
svoje stališče glede odločitve Komisije, da 
uporabi člen 7(1) PEU v zvezi z razmerami 
na Poljskem, in glede svojega predloga, v 
katerem je Svet pozval, naj v skladu s 
členom 7(1) PEU ugotovi obstoj očitnega 
tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila 
temeljne vrednote Unije, zato poziva Svet, 
naj zagotovi, da bodo na zaslišanjih v 

3. izraža obžalovanje, da zadevni 
državi članici kljub zaslišanjem še nista 
dosegli pomembnega napredka pri 
odpravljanju očitnih tveganj resne kršitve 
vrednot iz člena 2 PEU; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da poročila in izjave Komisije in 
mednarodnih organizacij, kot so OZN, 
OVSE in Svet Evrope, kažejo, da se je 
položaj na Poljskem in Madžarskem od 
začetka uporabe člena 7(1) PEU poslabšal; 
poudarja, da so zaradi tega, ker Svet ni 
učinkovito uporabil člena 7 PEU, še naprej 
ogroženi neokrnjenost skupnih evropskih 
vrednot, medsebojno zaupanje in 
verodostojnost Unije kot celote; ponavlja 
svoje stališče glede odločitve Komisije, da 
uporabi člen 7(1) PEU v zvezi z razmerami 
na Poljskem, in glede svojega predloga, v 
katerem je Svet pozval, naj v skladu s 
členom 7(1) PEU ugotovi obstoj očitnega 
tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila 
temeljne vrednote Unije, zato poziva Svet, 
naj zagotovi, da bodo na zaslišanjih v 
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skladu s členom 7(1) PEU obravnavani 
tudi novi dogodki in da se bodo ocenila 
tveganja kršitev na področju neodvisnosti 
sodstva, svobode izražanja, vključno s 
svobodo medijev, akademske svobode, 
svobode združevanja in pravice do enake 
obravnave; poziva Komisijo, naj pri 
obravnavi očitnega tveganja, da bi Poljska 
in Madžarska lahko huje kršili vrednote, na 
katerih temelji Unija, v celoti izkoristi 
razpoložljive instrumente za ta namen, med 
katerimi sta zlasti hitri postopek za 
ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču za 
sprejetje začasnih ukrepov;

skladu s členom 7(1) PEU obravnavani 
tudi novi dogodki in da se bodo ocenila 
tveganja kršitev na področju neodvisnosti 
sodstva, svobode izražanja, vključno s 
svobodo medijev, svobode umetnosti in 
znanosti, svobode združevanja in pravice 
do enake obravnave; poziva Komisijo, naj 
pri obravnavi očitnega tveganja, da bi 
Poljska in Madžarska lahko huje kršili 
vrednote, na katerih temelji Unija, v celoti 
izkoristi razpoložljive instrumente za ta 
namen, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču za sprejetje začasnih ukrepov;
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Predlog spremembe 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
v imenu skupine S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
v imenu skupine 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 imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza, Malin 
Björk, José Gusmão, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Stelios Kuloglu (Stelios 
Kouloglou), Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5a. ponovno izraža stališče o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, in 
poziva Svet, naj čim prej začne 
medinstitucionalna pogajanja;

Or. en


