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22.3.2021 B9-0208/8

Ändringsförslag 8
Malin Björk
för The Left-gruppen

Förslag till resolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade 
villkorlighetsmekanismen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om att 
rättsstaten enligt artikel 2 i förordningen 
om villkorlighet i samband med 
rättsstatsprincipen är ”det unionsvärde som 
fastställs i artikel 2 i EU-fördraget” och att 
”[d]en inkluderar principerna om 
lagenlighet, som förutsätter en öppen, 
redovisningsskyldig, demokratisk och 
pluralistisk lagstiftningsprocess, 
rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt 
utövande av exekutiva befogenheter, 
effektivt rättsligt skydd, inklusive tillgång 
till rättslig prövning, av oberoende och 
opartiska domstolar, även vad gäller 
grundläggande rättigheter, maktdelning, 
icke-diskriminering och likhet inför lagen”. 
Parlamentet påminner också om att 
”[r]ättsstaten ska tolkas med beaktande av 
de andra unionsvärden och unionsprinciper 
som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget”.

4. Europaparlamentet påminner om att 
rättsstaten enligt artikel 2 i förordningen 
om villkorlighet i samband med 
rättsstatsprincipen är ”det unionsvärde som 
fastställs i artikel 2 i EU-fördraget” och att 
”[d]en inkluderar principerna om 
lagenlighet, som förutsätter en öppen, 
redovisningsskyldig, demokratisk och 
pluralistisk lagstiftningsprocess, 
rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt 
utövande av exekutiva befogenheter, 
effektivt rättsligt skydd, inklusive tillgång 
till rättslig prövning, av oberoende och 
opartiska domstolar, även vad gäller 
grundläggande rättigheter, maktdelning, 
icke-diskriminering och likhet inför lagen”. 
Parlamentet påminner också om att 
”[r]ättsstaten ska tolkas med beaktande av 
de andra unionsvärden och unionsprinciper 
som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget”. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att använda alla 
tillgängliga verktyg, inbegripet 
förordningen, för att ta itu med de 
ihållande kränkningarna av demokrati 
och grundläggande rättigheter överallt i 
unionen, inklusive angrepp mot 
mediefriheten och journalister, kvinnors 
rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, 
föreningsfriheten och mötesfriheten.

Or. en
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22.3.2021 B9-0208/9

Ändringsförslag 9
Malin Björk
för The Left-gruppen

Förslag till resolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade 
villkorlighetsmekanismen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
situationen i fråga om respekten för 
rättsstatens principer i vissa medlemsstater 
omedelbart måste tas under övervägande. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att fullt ut utnyttja sina 
undersökningsbefogenheter i varje fall där 
en medlemsstat eventuellt överträder 
rättsstatens principer, vilket skulle kunna 
påverka eller riskera att allvarligt påverka 
den sunda ekonomiska förvaltningen av 
unionsbudgeten på ett tillräckligt direkt 
sätt.

7. Europaparlamentet anser att 
situationen i fråga om respekten för 
rättsstatens principer i vissa medlemsstater 
omedelbart måste tas under övervägande. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att fullt ut utnyttja sina 
undersökningsbefogenheter i varje fall där 
en medlemsstat eventuellt överträder 
rättsstatens principer, vilket skulle kunna 
påverka eller riskera att allvarligt påverka 
den sunda ekonomiska förvaltningen av 
unionsbudgeten på ett tillräckligt direkt 
sätt. Parlamentet betonar att man behöver 
engagera en panel med oberoende 
experter som i samarbete med Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och Venedigkommissionen ska 
undersöka och identifiera potentiella 
överträdelser från en medlemsstats sida 
och förbereda en noggrann kvalitativ 
bedömning.
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Ändringsförslag 10
Malin Björk
för The Left-gruppen

Förslag till resolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade 
villkorlighetsmekanismen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen är skyldig att utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet om 
alla underrättelser som skickas till 
medlemsstaterna om den har rimliga skäl 
att anta att de villkor för antagande av 
åtgärder som anges i förordningen är 
uppfyllda. Parlamentet noterar med 
besvikelse att medlemsstaterna inte har fått 
en enda skriftlig underrättelse sedan 
förordningen trädde i kraft, trots många 
farhågor om de överträdelser av rättsstatens 
principer som fastställdes i kommissionens 
rapport om rättsstatsprincipen 2020, som 
påverkar den sunda ekonomiska 
förvaltningen av unionsbudgeten och som 
medlemsstaterna fortfarande inte har 
åtgärdat. Parlamentet konstaterar att de 
andra förfarandena som fastställs i 
unionslagstiftningen inte ger 
kommissionen möjlighet att skydda 
unionsbudgeten på ett mer effektivt sätt.

9. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen är skyldig att utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet om 
alla underrättelser som skickas till 
medlemsstaterna om den har rimliga skäl 
att anta att de villkor för antagande av 
åtgärder som anges i förordningen är 
uppfyllda. Parlamentet noterar med 
besvikelse att medlemsstaterna inte har fått 
en enda skriftlig underrättelse sedan 
förordningen trädde i kraft, trots många 
farhågor om de överträdelser av rättsstatens 
principer som fastställdes i kommissionens 
rapport om rättsstatsprincipen 2020, som 
påverkar den sunda ekonomiska 
förvaltningen av unionsbudgeten och som 
medlemsstaterna fortfarande inte har 
åtgärdat. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att dra slutsatser av sina 
egna resultat, särskilt i fråga om huruvida 
utrednings- och åklagarmyndigheter 
fungerar som de ska och avseende 
äventyrandet av rättsväsendets oberoende 
i Ungern och Polen, samt att utan 
dröjsmål skicka en underrättelse till den 
ungerska och den polska regeringen. 
Parlamentet konstaterar att de andra 
förfarandena som fastställs i 
unionslagstiftningen inte ger 
kommissionen möjlighet att skydda 
unionsbudgeten på ett mer effektivt sätt.
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