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Predlog spremembe 1
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju zlasti člena 2, 
člena 3(1), drugega pododstavka člena 3(3) 
ter členov 6, 7 in 11 Pogodbe o Evropski 
uniji,

– ob upoštevanju zlasti člena 2, 
člena 3(1), drugega pododstavka 
člena 3(3), člena 4(3) ter členov 5, 6, 7 
in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 4(3) in 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji, 
člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter Protokola št. 1 o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji 
in Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki sta 
priložena Pogodbi o Evropski uniji in 
Pogodbi o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Protokola št. 1 o 
vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski 
uniji in Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki sta 
priložena Pogodbi o Evropski uniji in 
Pogodbi o delovanju Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 3
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pogodb OZN o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 

– ob upoštevanju pogodb OZN o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
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svoboščin ter sodne prakse pogodbenih 
organov OZN,

svoboščin, vključno s Konvencijo o 
pravicah invalidov in Konvencijo o 
otrokovih pravicah, ter sodne prakse 
pogodbenih organov OZN,

Or. en

Predlog spremembe 4
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pogodb OZN o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter sodne prakse pogodbenih 
organov OZN,

– ob upoštevanju pogodb OZN o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter priporočil in poročil 
splošnega rednega pregleda, ki ga 
pripravi OZN, pa tudi sodne prakse 
pogodbenih organov OZN in posebnih 
postopkov Sveta za človekove pravice,

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju deklaracije 
Organizacije združenih narodov o 
zagovornikih človekovih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 6
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
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Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske socialne 
listine, zlasti člena E,

– ob upoštevanju priporočil in 
poročil Urada za demokratične institucije 
in človekove pravice, Visokega komisarja 
za narodne manjšine, predstavnika OVSE 
za svobodo medijev in drugih organov 
OVSE,

Or. en

Predlog spremembe 7
Evin Incir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pravice do enakega 
obravnavanja in nediskriminacije, ki je 
temeljna pravica, in ob poudarku, da so 
evropski državljani zaščiteni pred 
diskriminacijo v skladu s členom 21 
Listine o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
konvencij, priporočil, resolucij in poročil 
Parlamentarne skupščine, Sveta 
ministrov, komisarja za človekove pravice 

črtano
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in Beneške komisije Sveta Evrope,

Or. en

Predlog spremembe 9
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
konvencij, priporočil, resolucij in poročil 
Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, 
komisarja za človekove pravice in Beneške 
komisije Sveta Evrope,

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter Evropske socialne 
listine, sodne prakse Evropskega sodišča 
za človekove pravice in Evropskega 
odbora za socialne pravice, konvencij, 
priporočil, resolucij in poročil 
Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, 
komisarja za človekove pravice, Evropske 
komisije za boj proti rasizmu in 
nestrpnosti, usmerjevalnega odbora za boj 
proti diskriminaciji, raznolikost in 
vključenost, Beneške komisije ter drugih 
organov Sveta Evrope,

Or. en

Predlog spremembe 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
konvencij, priporočil, resolucij in poročil 
Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, 
komisarja za človekove pravice in Beneške 

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
konvencij, priporočil, resolucij in poročil 
Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, 
komisarja za človekove pravice, Evropske 
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komisije Sveta Evrope, komisije za boj proti rasizmu in 
nestrpnosti, usmerjevalnega odbora za boj 
proti diskriminaciji, raznolikost in 
vključenost ter Beneške komisije Sveta 
Evrope,

Or. en

Predlog spremembe 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije 
Združenih narodov proti korupciji,

Or. en

Predlog spremembe 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sporazuma o 
ustanovitvi skupine držav proti korupciji,

Or. en

Predlog spremembe 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Memoranduma o 
soglasju med Svetom Evrope in Evropsko 
unijo z dne 23. maja 2007,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju seznama meril za 
pravno državo, ki ga je Beneška komisija 
sprejela na svojem 106. plenarnem 
zasedanju 18. marca 2016,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju orodja Sveta 
Evrope za države članice z naslovom 
Spoštovanje demokracije, pravne države 
in človekovih pravic med zdravstveno 
krizo zaradi covida-19 z dne 
7. aprila 2020,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnega poročila za 
leto 2020, ki so ga partnerske organizacije 
predložile platformi Sveta Evrope za 
promocijo zaščite novinarstva in varnosti 
novinarjev,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 17. julija 2019 o krepitvi pravne 
države v Uniji – načrt za ukrepanje 
(COM(2019)0343),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 29. januarja 2020, ki vsebuje 
delovni program Komisije za leto 2020 
(COM(2020)0027), in prilagojenega 
delovnega programa Komisije z dne 
27. maja 2020 (COM(2020)0440),

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. oktobra 2016 s priporočili 
Komisiji o uvedbi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice1,

črtano

_________________
1 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.

Or. en

Predlog spremembe 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 19. aprila 2018 o potrebi po 
oblikovanju instrumenta za evropske 
vrednote za podporo organizacijam civilne 
družbe, ki spodbujajo temeljne vrednote v 
Evropski uniji na lokalni in nacionalni 
ravni2,

črtano

_________________
2 UL C 390, 18.11.2019, str. 117.

Or. en

Predlog spremembe 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
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Navedba sklicevanja 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne 
resolucije z dne 17. aprila 2019 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi programa za 
pravice in vrednote3,

črtano

_________________
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0407.

Or. en

Predlog spremembe 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2018 o potrebi po 
celovitem mehanizmu EU za zaščito 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic4,

črtano

_________________
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.

Or. en

Predlog spremembe 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2019 o razmerah na 
področju temeljnih pravic v Evropski uniji 

črtano
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v letu 20175,
_________________
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.

Or. en

Predlog spremembe 24
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na 
področju pravic žensk in enakosti spolov v 
EU1a,
_________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Predlog spremembe 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. marca 2019 o stanju na področju 
spoštovanja načela pravne države in boja 
proti korupciji v EU, zlasti na Malti in 
Slovaškem6,

črtano

_________________
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0328.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“7,

črtano

_________________
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Predlog spremembe 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“7,

črtano

_________________
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Predlog spremembe 28
Malin Björk

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na 
področju pravic žensk in enakosti spolov v 
EU1a,
_________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Predlog spremembe 29
Malin Björk

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) z naslovom „Peking +25: peti 
pregled uresničevanja Pekinških izhodišč 
za ukrepanje v državah članicah EU“, 
objavljenega novembra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 30
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2020 o človekovih 
pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju – letno 
poročilo za leto 20188,

črtano

_________________
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0007.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnih poročil 
Evropske komisije o spremljanju uporabe 
prava EU,

Or. en

Predlog spremembe 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pregleda stanja na 
področju pravosodja v EU za leto 2020, ki 
ga je objavila Evropska komisija,

Or. en

Predlog spremembe 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2020 o tekočih 
zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, 
primer Poljske in Madžarske9,

črtano

_________________
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9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Predlog spremembe 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2020 o tekočih 
zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, 
primer Poljske in Madžarske9,

črtano

_________________
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Predlog spremembe 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 17. aprila 2020 o usklajenem 
ukrepanju EU za spoprijemanje s 
pandemijo COVID-19 in njenimi 
posledicami10,

črtano

_________________
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Predlog spremembe 36
Malin Björk
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice iz 
leta 2018 z naslovom „Izzivi, s katerimi se 
srečujejo organizacije civilne družbe s 
področja človekovih pravic v EU“,

Or. en

Predlog spremembe 37
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil in podatkov 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice,

Or. en

Predlog spremembe 38
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila skupine 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora za temeljne pravice in vladavino 
prava iz junija 2020 z naslovom „National 
developments from a civil society 
perspective, 2018-2019“ (Nacionalni 
razvoj z vidika civilne družbe v 
obdobju 2018–2019),
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Or. en

Predlog spremembe 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil 
skupnega priporočila organizacij civilne 
družbe z naslovom „From blueprint to 
footprint: Safeguarding media freedom 
and pluralism through the European Rule 
of Law Mechanism“ (Od načrta do odtisa: 
varstvo medijske svobode in pluralizem 
prek evropskega mehanizma pravne 
države) iz aprila 2020,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila evropske 
mreže nacionalnih institucij za človekove 
pravice z naslovom 'The Rule of Law in 
the European Union’ (Pravna država v 
Evropski uniji) z dne 11. maja 2020,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila delovne 
skupine mreže za človekove pravice in 
demokracijo o notranji politiki EU o 
človekovih pravicah z dne 4. maja 2020 
Evropski komisiji v okviru posvetovanja z 
deležniki za poročilo o pravni državi,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dela Urada 
visokega komisarja Združenih narodov za 
človekove pravice in resolucij delovne 
skupine OZN za samovoljna pridržanja v 
zvezi z državami članicami,

Or. en

Predlog spremembe 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucij Sveta 
Evrope o stanju na področju pravne 
države, demokracije in človekovih pravic v 
državah članicah ter njegovega poročila iz 
leta 2019 o vzpostavitvi mehanizma 
Evropske unije o demokraciji, pravni 
državi in temeljnih pravicah,
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Or. en

Predlog spremembe 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zadevah v 
zvezi s človekovimi pravicami v Uniji in 
njenih državah članicah,

Or. en

Predlog spremembe 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju rezultatov 
44. zasedanja Sveta Združenih narodov za 
človekove pravice,

Or. en

Predlog spremembe 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil posebnega 
poročevalca OZN (za narodne manjšine, 
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svobodo govora, zagovornike sodnikov in 
odvetnikov itd.) o stanju na področju 
človekovih pravic, demokracije in pravne 
države v državah članicah,

Or. en

Predlog spremembe 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ocene Parlamenta 
o evropski dodatni vrednosti, ki je 
spremljala zakonodajno samoiniciativno 
poročilo o mehanizmu EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice iz oktobra 2016,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predhodne ocene 
Parlamenta o evropski dodatni vrednosti 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice iz aprila 2020,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
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Navedba sklicevanja 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve (A9-0000/2020),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora z dne 19. junija 2019 o sporočilu z 
naslovom „Nadaljnja krepitev pravne 
države v Uniji – Trenutno stanje in možni 
naslednji koraki“, v katerem je bila 
predlagana vzpostavitev letnega foruma 
deležnikov o temeljnih pravicah in pravni 
državi,

Or. en

Predlog spremembe 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta 



AM\1209847SL.docx 23/174 PE655.630v01-00

SL

Evropske unije in držav članic, sprejetih 
16. decembra 2014 na seji v okviru Sveta, 
o zagotavljanju spoštovanja pravne 
države,

Or. en

Predlog spremembe 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju deklaracije OZN o 
zagovornikih človekovih pravic z dne 
8. marca 1999,

Or. en

Predlog spremembe 53
Maria Grapini

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale;

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU); ker na teh 
vrednotah, ki so skupne državam članicam 
in so se jim vse prostovoljno zavezale, 
temeljijo pravice vseh prebivalcev Unije;

Or. ro
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Predlog spremembe 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale;

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale; ker so demokracija, pravna 
država in temeljne pravice načela, ki se 
vzajemno krepijo;

Or. en

Predlog spremembe 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale;

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU);
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Or. en

Predlog spremembe 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale;

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale; ker te vrednote temeljijo na 
objektivnih merilih;

Or. en

Predlog spremembe 57
Emil Radev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

А. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so se vse 
države članice k njim prostovoljno 
zavezale;

А. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot je določeno v členu 2 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU); ker so te vrednote 
skupne državam članicam in so vse države 
članice k njim zavezane;

Or. bg
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Predlog spremembe 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker mora Unija v skladu s 
členom 4(2) PEU spoštovati enakost držav 
članic pred Pogodbama ter ker 
spoštovanje kulturne raznolikosti in 
nacionalnih tradicij v državah članicah in 
med njimi ne bi smelo ovirati enotne in 
visoke ravni varstva demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic v vsej Uniji; ker 
je načelo enakosti in nediskriminacije 
univerzalno načelo ter skupna nit vseh 
politik in dejavnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 59
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker pojem pravne države med 
drugim vključuje načela, kot so 
zakonitost, pravna varnost, prepoved 
samovoljnega izvajanja izvršilne oblasti, 
učinkovito sodno varstvo s strani 
neodvisnih in nepristranskih sodišč ter 
učinkovit sodni nadzor, delitev oblasti in 
enakost pred zakonom;

Or. en

Predlog spremembe 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 



AM\1209847SL.docx 27/174 PE655.630v01-00

SL

Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je treba pojem pravne države 
razumeti kot demokratično pravno državo, 
tj. kot pravno državo, ki temelji predvsem 
na spoštovanju demokratičnih postopkov 
in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je Organizacija združenih 
narodov razglasila, da je pravna država 
temeljno načelo na univerzalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker približno 10 % državljanov 
Unije pripada narodni manjšini; ker ni 
pravnega okvira Unije, ki bi jim 
zagotavljal pravice kot manjšini; ker je 
izredno pomembno, da se vzpostavi 
učinkovit mehanizem za spremljanje 
njihovih pravic v Uniji; ker je enako 
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obravnavanje temeljna pravica vseh 
državljanov in ne privilegij;

Or. en

Predlog spremembe 63
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker so neodvisnost in 
nepristranskost sodišč ter jamstvo 
učinkovitega in polnega dostopa do 
pravnega varstva, tudi za otroke, temeljne 
zahteve za zagotavljanje poštenega sojenja 
in varstvo vseh pravic, ki izhajajo iz prava 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično 
nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker Parlament od leta 2016 
zahteva celovit, preventiven in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 65
Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično nazadovanje 
zlasti na Madžarskem in na Poljskem; ker 
Parlament od leta 2016 zahteva celovit, 
preventiven in na dokazih temelječ nadzor 
na tem področju prek mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice;

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker se enakost in 
nediskriminacija ne zagotavljata in ker se 
zlasti ne spoštujejo pravice ranljivih 
skupin, vključno s pravicami žensk, 
spolnimi in reproduktivnimi pravicami ter 
pravicami oseb LGBTI, etničnih in 
verskih manjšin, invalidov in starejših; 
ker so mednarodne primerjave in resolucije 
Parlamenta pokazale znatno demokratično 
nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker je odzivanje držav članic na 
izredne razmere v okviru pandemije 
COVID-19 povzročilo neupravičeno 
omejitev temeljnih pravic ter oslabilo 
demokratični sistem nadzora in 
ravnotežja; ker Parlament od leta 2016 
zahteva celovit, preventiven in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 66
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave pokazale znatno demokratično 
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pokazale znatno demokratično nazadovanje 
zlasti na Madžarskem in na Poljskem; ker 
Parlament od leta 2016 zahteva celovit, 
preventiven in na dokazih temelječ nadzor 
na tem področju prek mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice;

nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker je Parlament ta zaskrbljujoč 
razvoj dogodkov od leta 2011 večkrat 
obravnaval v svojih resolucijah, vključno 
z začetkom postopka iz člena 7 PEU proti 
Madžarski leta 2018; ker Parlament od 
leta 2016 zahteva celovit, preventiven in na 
dokazih temelječ nadzor na tem področju 
prek mehanizma EU za demokracijo, 
pravno državo in temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 67
Emil Radev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično 
nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker Parlament od leta 2016 
zahteva celovit, preventiven in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

B. ker so v zadnjih letih v več državah 
članicah bile ogrožene vrednote Unije; ker 
Parlament od leta 2016 zahteva celovit, 
preventiven in na objektivnih dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

Or. bg

Predlog spremembe 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 

B. ker se v mednarodnih primerjavah 
in resolucijah Parlamenta redno 
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na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično 
nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker Parlament od leta 2016 
zahteva celovit, preventiven in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

spremljajo demokratični standardi v 
državah članicah; ker Parlament od leta 
2016 zahteva celovit, preventiven in na 
dokazih temelječ nadzor na tem področju 
prek mehanizma EU za demokracijo, 
pravno državo in temeljne pravice;

Or. pl

Predlog spremembe 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično 
nazadovanje zlasti na Madžarskem in na 
Poljskem; ker Parlament od leta 2016 
zahteva celovit, preventiven in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

B. ker je spoštovanje vrednot Unije v 
vseh državah članicah bistveno za njeno 
ustrezno delovanje; ker Parlament od 
leta 2016 zahteva celovit in na dokazih 
temelječ nadzor na tem področju prek 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 

B. ker so se v zadnjih desetih letih v 
več državah članicah zgodili drzni napadi 
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na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično nazadovanje 
zlasti na Madžarskem in na Poljskem; ker 
Parlament od leta 2016 zahteva celovit, 
preventiven in na dokazih temelječ nadzor 
na tem področju prek mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice;

na vrednote Unije; ker so mednarodne 
primerjave in resolucije Parlamenta 
pokazale znatno demokratično nazadovanje 
zlasti na Madžarskem in na Poljskem, pa 
tudi v drugih državah članicah; ker 
Parlament od leta 2016 zahteva celovit, 
preventiven in na dokazih temelječ nadzor 
na tem področju prek mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 71
Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker nobena država članica ni niti 
dosegla enakosti spolov niti odpravila 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi 
spola; ker je v Uniji mogoče opaziti očitno 
in organizirano nazadovanje na področju 
enakosti spolov in človekovih pravic 
žensk, vključno z zaskrbljujočim trendom 
retrogresivne politike in zakonodajnih 
predlogov za omejevanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic v več 
državah članicah, kot je navedeno v 
poročilu Evropskega inštituta za enakost 
spolov (EIGE) z naslovom Peking +25;

Or. en

Predlog spremembe 72
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ba. ker je Unija v merilih za pristop 
kodificirala, da je pogoj za članstvo v 
Uniji ta, da je država kandidatka dosegla 
stabilnost institucij, ki zagotavljajo 
demokracijo, pravno državo, človekove 
pravice ter spoštovanje manjšin in njihovo 
zaščito; vendar poudarja, da Unija nima 
učinkovitih orodij za uveljavljanje teh 
meril, ko država postane del Unije;

Or. en

Predlog spremembe 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker se v nekaterih državah 
članicah pravice ranljivih skupin, kot so 
ženske, Romi in osebe LGBTI, še vedno 
ne spoštujejo v celoti in ker te skupine 
niso v celoti zaščitene pred sovraštvom in 
diskriminacijo, kar je v nasprotju z 
vrednotami Unije iz člena 2 PEU in 
pravico do nediskriminacije iz člena 21 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 74
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je spoštovanje pravic manjšin 
sicer del sklopa političnih meril, ki jih 
mora država kandidatka za pristop 
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izpolnjevati ob pristopu, vendar pa se za 
države, ki so že članice Unije, taka merila 
ne uporabljajo; ker neobstoj takih meril 
spodbuja nazadovanje držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker je bila v nasprotju s sodno 
prakso madžarskega ustavnega sodišča in 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
zakonodajnimi spremembami 
nacionalnega registra ukinjena pravica 
transspolnih in interseksualnih oseb do 
dostopa do postopkov pravnega priznanja 
spola na Madžarskem; ker je bila s takimi 
spremembami predhodno spremenljiva 
kategorija „spol“ spremenjena v 
nespremenljivo kategorijo „spol ob 
rojstvu“, kar je v namernem nasprotju z 
nacionalnim in evropskim načelom 
pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker je poljski komisar za človekove 
pravice dokumentiral in potrdil, da se je 
več kot 100 poljskih občin in lokalnih 
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organov razglasilo za „območja brez 
LGBTI“ ali so sprejeli tako imenovane 
„regionalne listine družinskih pravic“, ki 
diskriminirajo osebe LGBTI; ker je 
poljski komisar za človekove pravice taka 
dejanja obsodil in pri upravnih sodiščih 
vložil devet pritožb, v katerih je trdil, da so 
„območja brez LGBTI“ v nasprotju s 
pravom Unije; ker je Komisija maja 2020 
petim županom poljskih mest, ki so 
prejemniki kohezijskih sredstev Unije, 
poslala dopis, v katerem je poudarila 
odgovornosti regionalnih organov 
upravljanja in opozorila, da pri porabi 
sredstev iz kohezijskih skladov ni 
dovoljeno diskriminirati na podlagi spolne 
usmerjenosti in da morajo občine kot 
delodajalci spoštovati Direktivo 
Sveta 2000/78/ES1a, s katero sta 
prepovedana diskriminacija in 
nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti 
pri zaposlovanju; ker so lokalne oblasti 
vložile tožbe proti trem poljskim 
aktivistom LGBTI, ki so ustvarili tako 
imenovani atlas sovraštva;
_________________
1a Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16).

Or. en

Predlog spremembe 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
ne zadevajo le posameznih držav članic, v 
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pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

katerih se zgodijo kršitve, temveč vplivajo 
tudi na druge države članice ter slabijo 
kohezijo evropskega projekta, temeljne 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

C. ker vrednote iz člena 2 PEU krepijo 
pravice vseh državljanov Unije;

Or. pl

Predlog spremembe 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
brez ustreznih odzivov in posledic na 
evropski ravni slabijo kohezijo evropskega 
projekta, pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in oseb na 
njenem ozemlju ter vzajemno zaupanje 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

C. ker bi lahko kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU oslabile kohezijo projekta 
Unije, pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 82
Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo kohezijo evropskega projekta, 
pravice vseh državljanov Unije in 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami;

C. ker kršitve vrednot iz člena 2 PEU 
slabijo pravice, svoboščine in enakost vseh 
državljanov Unije in vzajemno zaupanje 
med državami članicami;
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Or. en

Predlog spremembe 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker korupcija resno ogroža 
demokracijo, pravno državo in pravično 
obravnavo vseh državljanov; ker 
korupcija s preusmerjanjem javnih 
sredstev od namenov javnih služb, za 
katera so namenjena, znižuje raven in 
kakovost javnih storitev in posledično 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se Komisija pripravlja na 
objavo letnega poročila o pravni državi, ki 
mu bosta sledila strategija za izvajanje 
Listine o temeljnih pravicah in akcijski 
načrt za evropsko demokracijo;

D. ker se Komisija pripravlja na 
objavo letnega poročila o pravni državi;

Or. pl

Predlog spremembe 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se Komisija pripravlja na 
objavo letnega poročila o pravni državi, ki 
mu bosta sledila strategija za izvajanje 
Listine o temeljnih pravicah in akcijski 
načrt za evropsko demokracijo;

D. ker Komisija načelo pravne države 
pogosto uporablja na način, ki je očitno 
politično motiviran;

Or. en

Predlog spremembe 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker sta neodvisno novinarstvo in 
dostop do pluralističnih informacij 
ključna stebra demokracije; ker je treba 
odločneje obravnavati zaskrbljujoče stanje 
svobode in pluralnosti medijev v Uniji; 
ker je bila napoved glede vključitve 
posebnega poglavja o svobodi in 
pluralnosti medijev v letno poročilo o 
pravni državi toplo pozdravljena;

Or. en

Predlog spremembe 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je treba upoštevati rezultate 
letnega poročila o spremljanju uporabe 
prava EU, in sicer glede števila kršitev ter 
njihove teže in vpliva na pravno državo za 
evropske državljane in podjetja;
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Or. en

Predlog spremembe 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, ko bo sprejeta, 
postala nepogrešljivo orodje za zaščito 
načela pravne države v Uniji;

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, ko bo sprejeta, 
postala nepogrešljivo orodje za zaščito 
načela pravne države v Uniji, če bo 
postopek glasovanja oblikovan tako, da bo 
mogoče instrument učinkovito uporabljati 
in da manjšina v Svetu ne bo mogla 
preprečiti sprejetja odločitve;

Or. en

Predlog spremembe 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, ko bo sprejeta, 
postala nepogrešljivo orodje za zaščito 
načela pravne države v Uniji;

E. ker je Evropsko računsko sodišče 
izdalo mnenje o uredbi o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah, v katerem je ugotovilo, da v 
uredbi manjkajo jasna in podrobna merila 
ter opredelitve pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države;

Or. pl
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Predlog spremembe 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, ko bo sprejeta, 
postala nepogrešljivo orodje za zaščito 
načela pravne države v Uniji;

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah vzbudila resne 
pomisleke glede politične uporabe takih 
orodij v razmerju do držav članic, ki niso 
usklajene s politično vizijo Komisije, zlasti 
glede migracijskih strategij;

Or. en

Predlog spremembe 91
Emil Radev

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, ko bo sprejeta, 
postala nepogrešljivo orodje za zaščito 
načela pravne države v Uniji;

E. ker bi morebitna uredba o zaščiti 
proračuna Unije v primeru resnih in 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, ko bo 
sprejeta, postala nepogrešljivo orodje za 
zaščito načela pravne države v Uniji;

Or. bg

Predlog spremembe 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ea. poudarja, da je pravna služba 
Sveta v mnenju z dne 25. oktobra 2018 
sklenila, da sekundarna zakonodaja ne 
more zaobiti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, in da se pravna država ne 
more uporabljati kot merilo za sprožitev 
mehanizma iz predloga Komisije o uredbi 
o zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj bi 
se tako izognili členu 7 PEU, zaradi česar 
bi bilo postopek enostavno izpodbijati pred 
Sodiščem Evropske unije;

Or. pl

Predlog spremembe 93
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so civilna družba in svobodni 
mediji bistveni za dobro delovanje 
demokracije; ker krčenje prostora za 
civilno družbo in neodvisno novinarstvo 
prispeva h kršitvam demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic; ker mora pri 
vsakem nadzornem mehanizmu na tem 
področju tesno sodelovati civilna družba;

Or. en

Predlog spremembe 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati nacionalni 
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se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

parlamenti in lokalni organi;

Or. en

Predlog spremembe 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi in regionalnimi 
institucijami za človekove pravice, 
nacionalnimi in regionalnimi parlamenti 
ter lokalnimi organi; ker pa je treba 
resolucije mednarodnih institucij o stanju 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic med tem postopkom obravnavati 
drugače;

Or. en

Predlog spremembe 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi; ker je zato 
treba civilni družbi zagotoviti ustrezno 
evropsko financiranje, zlasti prek 
programa za državljane, enakost, pravice 
in vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi ter 
nacionalnimi združenji, ki so odgovorna 
za podpiranje sodstva pri neodvisnem 
izvrševanju sodne oblasti;

Or. en
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Predlog spremembe 98
Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, 
zagovorniki človekovih pravic, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice in ustreznimi nacionalnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 100
Emil Radev



PE655.630v01-00 46/174 AM\1209847SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati vsi deležniki, 
ki se ukvarjajo z izvajanjem, varstvom in 
spodbujanjem demokracije, pravne države 
in temeljnih pravic, vključno s civilno 
družbo, Svetom Evrope in organi 
Združenih narodov, Agencijo Evropske 
unije za temeljne pravice, nacionalnimi 
institucijami za človekove pravice, 
nacionalnimi parlamenti in lokalnimi 
organi itd.;

Or. bg

Predlog spremembe 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti ter nacionalnimi in lokalnimi 
organi;

Or. pl

Predlog spremembe 102
Sergey Lagodinsky
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope in organi Združenih narodov, 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice, nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi;

F. ker morajo pri vsakem nadzornem 
mehanizmu tesno sodelovati deležniki, ki 
se ukvarjajo z varstvom in spodbujanjem 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, vključno s civilno družbo, Svetom 
Evrope, OVSE in organi Združenih 
narodov, Agencijo Evropske unije za 
temeljne pravice, nacionalnimi 
institucijami za človekove pravice, 
nacionalnimi parlamenti in lokalnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker številne tako imenovane 
organizacije civilne družbe, ki so 
domnevno namenjene varstvu in 
spodbujanju demokracije, pravne države 
in temeljnih pravic, pravzaprav v bistvu 
uresničujejo politične cilje, zato jih ne bi 
smeli šteti za legitimne in neodvisne 
deležnike, poleg tega pa ne bi smele biti 
upravičene do sredstev Unije; ker je 
mogoče dejavnosti teh organizacij pogosto 
šteti za tuje politično vmešavanje;

Or. en

Predlog spremembe 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker mora nov mehanizem EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice temeljiti na jasnih in objektivnih 
kazalnikih, da bi zagotovili enako 
obravnavanje vseh držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker institucije vzdržujejo odprt, 
pregleden in reden dialog s 
predstavniškimi združenji in civilno 
družbo na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker bi se lahko s političnimi 
sredstvi ogrozila formalna neodvisnost 
pravosodnega sistema, če bi vlade prek 
osebnih stikov ali prek medijev poskušale 
vplivati na odločitve in ukrepe;
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Or. en

Predlog spremembe 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so Parlament, Komisija in Svet 
v okviru pristojnosti, ki jih imajo na 
podlagi Pogodb, politično odgovorni za 
spoštovanje vrednot Unije; ker bi 
medinstitucionalni sporazum, ki bi 
temeljil na členu 295 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), 
zagotovil potrebno ureditev za lažje 
sodelovanje treh institucij v zvezi s tem 
vprašanjem; ker lahko v skladu s 
členom 295 PDEU vsaka od treh institucij 
predlaga tak sporazum;

G. ker so Parlament, Komisija in Svet 
v okviru pristojnosti, ki jih imajo na 
podlagi Pogodb, politično odgovorni za 
spoštovanje vrednot Unije;

Or. en

Predlog spremembe 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je treba okrepiti in 
racionalizirati obstoječe mehanizme ter 
oblikovati učinkovit mehanizem za 
zagotavljanje, da se načela in vrednote iz 
Pogodb upoštevajo v vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
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Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je pristop Unije k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin obveznost v skladu s 
členom 6(2) PEU;

Or. en

Predlog spremembe 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu, vendar poudarja, da mora Unija za 
dosego tega cilja imeti veliko višji 
standard za zaščito demokracije in 
človekovih pravic v Uniji, in obžaluje, da 
nekatere države članice nočejo spoštovati 
resolucij o človekovih pravicah, ki jih 
izdajo mednarodni organi;

Or. en

Predlog spremembe 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

Or. pl

Predlog spremembe 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi 
in svetu;

1. opozarja, da sta demokracija in 
pravna država temeljni sestavini evropske 
civilizacije; poudarja, da sta ta pojma 
vsestranska in da lahko imata različne, a 
legitimne splošno sprejete pomene;

Or. en

Predlog spremembe 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane, vključno s pripadniki manjšin; 
vztraja, da mora Unija ostati zagovornica 
svobode, enakosti in pravice v Evropi in 
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svetu;

Or. en

Predlog spremembe 114
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi 
in svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica demokracije in spoštovanja 
pravne države v Evropi in svetu;

Or. bg

Predlog spremembe 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv, celovit in pozitiven 
načrt za učinkovito zaščito in krepitev 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic za vse evropske državljane; vztraja, 
da mora Unija ostati zagovornica svobode 
in pravice v Evropi in svetu;

Or. en

Predlog spremembe 116
Caterina Chinnici



AM\1209847SL.docx 53/174 PE655.630v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane in osebe na svojem ozemlju; 
vztraja, da mora Unija ostati zagovornica 
svobode in pravice v Evropi in svetu;

Or. en

Predlog spremembe 117
Maria Grapini

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 
države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode, varnosti in pravice v 
Evropi in svetu;

Or. ro

Predlog spremembe 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati zanesljiv in pozitiven načrt za 
zaščito in krepitev demokracije, pravne 

1. poudarja, da mora Unija nujno 
oblikovati objektiven načrt, ki bo temeljil 
na dokazih, za zaščito in krepitev 
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države in temeljnih pravic za vse svoje 
državljane; vztraja, da mora Unija ostati 
zagovornica svobode in pravice v Evropi in 
svetu;

demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic za vse svoje državljane; vztraja, da 
mora Unija ostati zagovornica svobode in 
pravice v Evropi in svetu;

Or. en

Predlog spremembe 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da se postopek iz 
člena 7 PEU vse bolj uporablja za 
politične in ideološke namene, kar je 
zaskrbljujoče;

Or. en

Predlog spremembe 120
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno 
dolgoročno preživetje kot demokratični 
mirovni projekt; je močno zaskrbljen 
zaradi porasta in utrditve avtokratskih in 
neliberalnih teženj, ki sta jih v več 
državah članicah še dodatno zaostrili 
pandemija COVID-19 in gospodarska 
recesija, pa tudi korupcija in ujetje 
države; poudarja nevarnosti tega trenda 
za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

črtano
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Or. bg

Predlog spremembe 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno 
dolgoročno preživetje kot demokratični 
mirovni projekt; je močno zaskrbljen 
zaradi porasta in utrditve avtokratskih in 
neliberalnih teženj, ki sta jih v več 
državah članicah še dodatno zaostrili 
pandemija COVID-19 in gospodarska 
recesija, pa tudi korupcija in ujetje države; 
poudarja nevarnosti tega trenda za 
kohezijo pravnega reda Unije, delovanje 
enotnega trga, učinkovitost skupnih politik 
in njeno mednarodno verodostojnost;

2. je močno zaskrbljen zaradi 
gospodarske recesije, pa tudi korupcije, in 
poudarja nevarnosti, ki jih pomenita za 
kohezijo pravnega reda Unije, delovanje 
enotnega trga in učinkovitost skupnih 
politik;

Or. pl

Predlog spremembe 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi 
porasta in utrditve avtokratskih in 
neliberalnih teženj, ki sta jih v več 
državah članicah še dodatno zaostrili 
pandemija COVID-19 in gospodarska 
recesija, pa tudi korupcija in ujetje 

2. opozarja, da se države članice 
soočajo z migracijsko krizo brez primere, 
ki se še stopnjuje in ogroža dolgoročno 
preživetje njihove identitete, tradicije in 
skupne civilizacije;
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države; poudarja nevarnosti tega trenda 
za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se pandemija COVID-19 izkorišča za 
omejevanje državljanskih pravic in 
temeljnih svoboščin, kot so določene v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, med drugim z neupravičeno 
cenzuro, kar je spodbudilo diskriminacijo, 
dezinformacije in sovražni govor; zlasti 
opozarja, kako pomembno je spodbujati in 
varovati pravno državo kot osnovni pogoj 
za trdne demokratične sisteme, pa tudi za 
zagotavljanje varstva temeljnih pravic in 
vrednot Unije kot nujnega pogoja za 
spoštovanje vseh pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 124
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno 
dolgoročno preživetje kot demokratični 
mirovni projekt; je močno zaskrbljen 
zaradi porasta in utrditve avtokratskih in 
neliberalnih teženj, ki sta jih v več državah 
članicah še dodatno zaostrili pandemija 
COVID-19 in gospodarska recesija, pa 
tudi korupcija in ujetje države; poudarja 
nevarnosti tega trenda za kohezijo 
pravnega reda Unije, delovanje enotnega 
trga, učinkovitost skupnih politik in njeno 
mednarodno verodostojnost;

2. je zaskrbljen zaradi porasta 
neliberalnih teženj in korupcije; poudarja 
nevarnosti tega trenda za kohezijo 
pravnega reda Unije, delovanje enotnega 
trga, učinkovitost skupnih politik in njeno 
mednarodno verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih teženj, ki sta jih v 
več državah članicah še dodatno zaostrili 
pandemija COVID-19, gospodarska 
recesija ter zlonamerno vmešavanje, 
dezinformacije in vse manjša pluralnost 
medijev, pa tudi korupcija in ujetje države; 
poudarja nevarnosti tega trenda za kohezijo 
političnega in pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
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skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
varstvo temeljnih pravic vseh njenih 
državljanov, delovanje enotnega trga, 
učinkovitost skupnih politik in njeno 
mednarodno verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
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se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik, varstvo temeljnih pravic 
njenih državljanov in njeno mednarodno 
verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 128
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za kohezijo pravnega reda Unije, 
delovanje enotnega trga, učinkovitost 
skupnih politik in njeno mednarodno 
verodostojnost;

2. opozarja, da se Unija sooča s krizo 
brez primere njenih temeljnih vrednot, ki 
se še stopnjuje in ogroža njeno dolgoročno 
preživetje kot demokratični mirovni 
projekt; je močno zaskrbljen zaradi porasta 
in utrditve avtokratskih in neliberalnih 
teženj, ki sta jih v več državah članicah še 
dodatno zaostrili pandemija COVID-19 in 
gospodarska recesija, pa tudi korupcija in 
ujetje države; poudarja nevarnosti tega 
trenda za pravni red Unije, varstvo 
temeljnih pravic njenih državljanov in 
njeno mednarodno verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
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Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ponovno poudarja, da bi se morala 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah še naprej uporabljati, pravna 
država pa vedno spoštovati, tudi v izrednih 
razmerah, kot je izbruh COVID-19, in da 
bi morali biti nujni ukrepi, sprejeti na 
nacionalni ravni ali ravni Unije, v skladu 
s pravno državo, strogo sorazmerni in 
nujni glede na zahtevnost razmer, 
časovno omejeni, poleg tega pa bi bilo 
treba v zvezi z njimi izvajati reden nadzor 
za zagotavljanje skladnosti s Pogodbama;

Or. en

Predlog spremembe 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. opozarja, da so Unija in njene 
institucije strukturno neprimerne za 
reševanje nazadovanja na področju 
demokracije in pravne države v državah 
članicah; obžaluje, da Komisija kljub 
znakom, ki se na Madžarskem pojavljajo 
od leta 2010, ni menila, da bi bilo treba v 
primeru te države začeti postopke v skladu 
s členom 7 PEU; obžaluje, da Svet ne 
more doseči pomembnega napredka pri 
uveljavljanju vrednot Unije v postopkih v 
skladu s členom 7 PEU, ki sedaj potekajo v 
zvezi s Poljsko in Madžarsko; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja in kršitev na področju 
demokracije, temeljnih pravic in pravne 
države v državah članicah; obžaluje, da 
Svet ne more doseči pomembnega 
napredka pri uveljavljanju vrednot Unije v 
postopkih v skladu s členom 7 PEU, ki 
sedaj potekajo; ugotavlja, da dejstvo, da 
Svet ni učinkovito uporabil člena 7 PEU, 
dejansko omogoča nadaljnje odstopanje 
od vrednot iz člena 2 PEU; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

Or. en

Predlog spremembe 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija že strukturno 
pripravljena za reševanje nazadovanja na 
področju demokracije in pravne države v 
državah članicah; meni, da Svet učinkovito 
uveljavlja vrednote Unije;

Or. pl
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Predlog spremembe 133
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje kršitev 
in nazadovanja na področju demokracije, 
pravne države in temeljnih pravic v 
državah članicah; obžaluje, da Svet ne 
more doseči pomembnega napredka pri 
uveljavljanju vrednot Unije v postopkih v 
skladu s členom 7 PEU, ki sedaj potekajo, 
in meni, da to vodi k odstopanju od 
vrednot iz člena 2 PEU; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je nabor orodij Unije na tem 
področju nepovezan;

Or. en

Predlog spremembe 134
Maria Grapini

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah, zato bi 
morala imeti jasno opredelitev pravne 
države ter instrumentov za njeno 
merjenje; obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri uveljavljanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

Or. ro
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Predlog spremembe 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da postopka v skladu s 
členom 7 PEU ni mogoče v celoti 
izkoristiti, saj zahteva po soglasnem 
sprejemanju odločitev v Evropskem svetu 
dejansko ovira njegovo uporabo; v zvezi s 
tem obžaluje pomanjkanje napredka v 
Evropskem svetu v zvezi s tekočimi 
postopki v skladu s členom 7 proti 
Madžarski in Poljski;

Or. en

Predlog spremembe 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri uveljavljanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan, in 
meni, da je treba vzpostaviti nov 
instrument, ki ne bo odvisen od soglasja 
držav članic;
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Or. en

Predlog spremembe 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri uveljavljanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; 
poudarja, da bi bilo treba obstoječe 
instrumente za preprečevanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države racionalizirati in jih 
ustrezno izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje kršitev 
in nazadovanja na področju demokracije, 
pravne države in temeljnih pravic v 
državah članicah; obžaluje, da Svet ne 
more doseči pomembnega napredka pri 
uveljavljanju vrednot Unije v postopkih v 
skladu s členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; 
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zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

Or. en

Predlog spremembe 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije, 
temeljnih pravic in pravne države v 
državah članicah; obžaluje, da Svet ne 
more doseči pomembnega napredka pri 
uveljavljanju vrednot Unije v postopkih v 
skladu s členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; 
z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

Or. en

Predlog spremembe 140
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje groženj 
demokraciji in pravni državi v državah 
članicah; obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri uveljavljanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju neučinkovit;
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Or. bg

Predlog spremembe 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da je Unija še naprej 
strukturno neprimerna za reševanje 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; 
obžaluje, da Svet ne more doseči 
pomembnega napredka pri izvrševanju 
vrednot Unije v postopkih v skladu s 
členom 7 PEU, ki sedaj potekajo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je nabor 
orodij Unije na tem področju nepovezan;

3. priznava, da Unija že posega v 
nacionalne politike zaradi domnevnega 
nazadovanja na področju demokracije in 
pravne države v državah članicah; meni, da 
Svet ustrezno uveljavlja vrednote Unije v 
postopkih v skladu s členom 7 PEU, ki 
sedaj potekajo, in vztraja, da bi bilo treba 
odprte postopke kmalu zaključiti;

Or. en

Predlog spremembe 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da Unija še vedno nima 
učinkovitih mehanizmov za spremljanje, 
preprečevanje in odpravo sistemskih 
groženj pravni državi in demokraciji v 
državah članicah; pozdravlja sporočilo 
Komisije o nadaljnji krepitvi pravne 
države v Uniji in v njem opredeljene 
ukrepe, ki jih šteje za pomemben prvi 
korak; poziva Komisijo, naj brez 
nepotrebnega odlašanja začne izvajati 
predlagani okvir pravne države; meni, da 
je treba uvesti sankcije, ki bi lahko bile 
učinkovite, odvračilne in sorazmerne za 
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učinkovito preprečevanje kršitev načela 
pravne države v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi se moral 
mehanizem uporabljati za objektivno in z 
dokazi utemeljeno ocenjevanje držav 
članic po enakih merilih in ob 
spoštovanju načel subsidiarnosti, nujnosti 
in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. opozarja, da je pristop Unije k 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin pravna 
obveznost v skladu s členom 6(2) PEU; 
opozarja, da bi pristop k tej konvenciji 
pomenil nadaljnji korak v procesu 
evropskega povezovanja ter bi povečal 
usklajeno delovanje Unije in Sveta Evrope 
pri nadaljnji krepitvi varstva temeljnih 
pravic in svoboščin v Uniji; obžaluje, da 
doslej ni bil dosežen napredek pri 
izpolnjevanju te obveznosti v skladu s 
Pogodbo; poziva Komisijo, naj okrepi 
prizadevanja za spoštovanje Pogodb in 



PE655.630v01-00 68/174 AM\1209847SL.docx

SL

brez nepotrebnega odlašanja zaključi 
pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 145
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. obžaluje, da Komisija in Svet kljub 
nujni potrebi po zaščiti vrednot Unije 
nista pozdravila njegove resolucije z dne 
25. oktobra 2016; pozdravlja delo 
Komisije v zvezi z letnim poročilom o 
pravni državi; vendar ugotavlja, da ne 
zajema področij demokracije in temeljnih 
pravic in da kljub večkratnim pozivom 
organizacij civilne družbe v postopku 
posvetovanja ni zagotovljena zaščita 
zagovornikov človekovih pravic ali tistih, 
ki k njim prispevajo; z zaskrbljenostjo 
poudarja, da se še vedno ne spoštujejo 
pravice žensk, manjšin in ranljivih 
skupin, vključno z rasnimi, etničnimi in 
verskimi manjšinami, Romi, osebami 
LGBTI, invalidi in starejšimi, ter da 
države članice v nasprotju z vrednotami 
Unije ne zagotavljajo enakosti in popolne 
zaščite pred nasiljem, sovraštvom ter 
diskriminacijo; ponovno poudarja, da je 
potreben celovit mehanizem spremljanja za 
ocenjevanje spoštovanja vseh vidikov 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic, ki bo zapisan v pravnem aktu, ki bo 
zavezoval Parlament, Svet in Komisijo k 
preglednemu in urejenemu postopku 
ocenjevanja vseh držav članic z jasno 
opredeljenimi odgovornostmi, tako da 
bosta varstvo in spodbujanje vrednot Unije 
postala stalen in viden del programa Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 146
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ugotavlja 
tudi, da kljub večkratnim pozivom 
organizacij civilne družbe v postopku 
posvetovanja ni zagotovljena zaščita 
zagovornikov človekovih pravic ali tistih, 
ki k njim prispevajo; z zaskrbljenostjo 
poudarja, da se v nekaterih državah 
članicah pravice ranljivih skupin še vedno 
ne spoštujejo v celoti ter da te skupine 
niso v celoti zaščitene pred sovraštvom in 
diskriminacijo, kar je v nasprotju s 
členom 2 PEU in členom 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
ponovno poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja za ocenjevanje 
spoštovanja vseh vidikov demokracije, 
pravne države in temeljnih pravic v vseh 
državah članicah, ki bo zapisan v pravnem 
aktu, ki bo zavezoval Parlament, Svet in 
Komisijo k preglednemu in urejenemu 
postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic postala stalen in viden del 
programa Unije;

Or. en

Predlog spremembe 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 4



PE655.630v01-00 70/174 AM\1209847SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen 
in viden del programa Unije;

4. je seznanjen z delom Komisije v 
zvezi z letnim poročilom o pravni državi;

Or. pl

Predlog spremembe 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; z 
zaskrbljenostjo poudarja, da se v 
nekaterih državah članicah v nasprotju z 
vrednotami Unije iz člena 2 PEU pravice 
ranljivih skupin, vključno z ženskami, 
Romi in osebami LGBTI, še vedno ne 
spoštujejo v celoti ter da te skupine niso 
popolnoma zaščitene pred sovraštvom in 
diskriminacijo; ponovno poudarja, da je 
potreben celovit mehanizem spremljanja, 
ki bo zapisan v pravnem aktu, ki bo 
zavezoval Parlament, Svet in Komisijo k 
preglednemu in urejenemu postopku z 
jasno opredeljenimi odgovornostmi, tako 
da bosta varstvo in spodbujanje vrednot 
Unije postala stalen in viden del programa 
Unije;



AM\1209847SL.docx 71/174 PE655.630v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; 
pozdravlja, da sta poleg pravne države v 
letno oceno vključeni tudi korupcija in 
svoboda medijev; vendar ugotavlja, da ne 
zajema večine področij demokracije in 
temeljnih pravic; zlasti obžaluje, da v 
postopek nista vključena svoboda 
združevanja in krčenje prostora civilne 
družbe; ponovno poudarja, da je potreben 
celovit mehanizem spremljanja, ki bo 
zapisan v pravnem aktu, ki bo zavezoval 
Parlament, Svet in Komisijo k 
preglednemu in urejenemu postopku z 
jasno opredeljenimi odgovornostmi, tako 
da bosta varstvo in spodbujanje vrednot 
Unije postala stalen in viden del programa 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 150
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit mehanizem 

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da predvideno spremljanje ne 
zajema razvoja dogodkov in kršitev na 
področjih demokracije in temeljnih pravic; 
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spremljanja, ki bo zapisan v pravnem aktu, 
ki bo zavezoval Parlament, Svet in 
Komisijo k preglednemu in urejenemu 
postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

opozarja, da je Parlament večkrat pozval k 
mehanizmu spremljanja, ki bi zajemal 
celotno področje uporabe člena 2 PEU; 
nadalje ponovno poudarja, da je potreben 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

Or. en

Predlog spremembe 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen 
in viden del programa Unije;

4. je seznanjen z delom Komisije v 
zvezi z letnim poročilom o pravni državi; 
ponovno poudarja, da bi bil mehanizem 
spremljanja, ki bi bil zapisan v pravnem 
aktu, ki bi zavezoval Parlament, Svet in 
Komisijo, nesorazmeren in 
nedemokratičen, saj pravne države ni 
mogoče ovrednotiti s kvalitativnimi 
kazalniki;

Or. en

Predlog spremembe 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit mehanizem 
spremljanja, ki bo zapisan v pravnem aktu, 
ki bo zavezoval Parlament, Svet in 
Komisijo k preglednemu in urejenemu 
postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben objektiven 
mehanizem spremljanja, ki bo temeljil na 
dokazih in bo zapisan v pravnem aktu, ki 
bo zavezoval Parlament, Svet in Komisijo 
k preglednemu in urejenemu postopku z 
jasno opredeljenimi odgovornostmi, tako 
da bosta varstvo in spodbujanje vrednot 
Unije postala stalen in viden del programa 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vrednot Unije postala stalen in 
viden del programa Unije;

4. pozdravlja delo Komisije v zvezi z 
letnim poročilom o pravni državi; vendar 
ugotavlja, da ne zajema področij 
demokracije in temeljnih pravic; ponovno 
poudarja, da je potreben celovit 
mehanizem spremljanja, ki bo zapisan v 
pravnem aktu, ki bo zavezoval Parlament, 
Svet in Komisijo k preglednemu in 
urejenemu postopku z jasno opredeljenimi 
odgovornostmi, tako da bosta varstvo in 
spodbujanje vseh vrednot Unije postala 
stalen in viden del programa Unije;

Or. en

Predlog spremembe 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE655.630v01-00 74/174 AM\1209847SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ponovno odločno poziva Komisijo, 
naj dejanja vlad držav članic, s katerimi 
poskušajo škoditi medijski svobodi in 
pluralnosti, obravnava kot hudo in 
sistematično zlorabo pooblastil ter kot 
dejanja, ki so v nasprotju s temeljnimi 
vrednotami Unije iz člena 2 PEU; zato 
pozdravlja, da namerava Komisija v svoje 
letno poročilo o stanju na področju 
pravne države v EU vključiti posebno 
poglavje o spremljanju medijske svobode 
in pluralnosti; nadalje poziva, naj se v to 
poglavje vključijo tudi priporočila za 
posamezne države in učinkoviti odzivi ter 
ocena preglednosti lastništva in poseganja 
države v državah članicah; poziva 
Komisijo, naj upošteva posledice nujnih 
ukrepov, sprejetih leta 2020 zaradi 
pandemije COVID-19, za svobodo tiska, 
pluralnost medijev in varnost novinarjev;

Or. en

Predlog spremembe 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter 
ga bo urejal medinstitucionalni sporazum 
med Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 

črtano
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enakovredno, objektivno in pravično za 
vse države članice;

Or. pl

Predlog spremembe 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter 
ga bo urejal medinstitucionalni sporazum 
med Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za 
vse države članice;

5. zavrača predlog za vzpostavitev 
mehanizma EU za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice (v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem);

Or. en

Predlog spremembe 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
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sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice;

sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice, in sicer ob upoštevanju 
načel subsidiarnosti, sorazmernosti in 
nujnosti;

Or. en

Predlog spremembe 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice;

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice, da bi preprečili dvojne 
standarde zaradi političnih interesov;

Or. en

Predlog spremembe 159
Maria Grapini

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga vzpostavitev mehanizma 5. predlaga vzpostavitev mehanizma 
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EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice;

EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), ki bo temeljil na predlogu 
Parlamenta iz leta 2016 in poročilu 
Komisije o pravni državi iz leta 2020 ter ga 
bo urejal medinstitucionalni sporazum med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
sestavljen iz letnega cikla spremljanja 
vrednot Unije, ki bo zajemal vse vidike 
člena 2 PEU, uporabljal pa bi se 
enakovredno, objektivno in pravično za vse 
države članice in bi temeljil na zanesljivih 
dokazih;

Or. ro

Predlog spremembe 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri 
izvajanju priporočil povezati s 
konkretnimi ukrepi Unije za izvrševanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 6. poudarja, da mora letni cikel 
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spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje, ki bi jih morala 
Komisija ob kršitvah uporabiti 
samodejno; poudarja, kako pomemben je 
letni cikel spremljanja za preprečevanje 
morebitnih kršitev pravne države in 
demokracije v Uniji, preden se dejansko 
zgodijo;

Or. en

Predlog spremembe 162
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri reševanju 
težav, opredeljenih v priporočilih, povezati 
s konkretnimi ukrepi Unije za izvrševanje; 
poudarja, da priporočila ne bi smela biti 
usmerjena le v odpravljanje kršitev, 
temveč bi bilo treba z njimi spodbujati 
zamisli in politike za izboljšanje dostopa 
državljanov do pravic in vrednot Unije ter 
povečanje možnosti, da imajo od njih 
koristi;

Or. en

Predlog spremembe 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje; ugotavlja, da je treba 
zlasti v takih primerih v celoti upoštevati 
neizvajanje priporočil mednarodnih 
institucij, ki niso Unija, kot so 
Organizacija združenih narodov, 
Evropsko sodišče za človekove pravice ali 
Svet Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 164
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih, ter 
poziva Komisijo, naj kot dodatno 
uporabno orodje za ocenjevanje ponovno 
začne pripravljati poročila o boju proti 
korupciji, ki jih je prenehala izdajati 
leta 2016; poudarja, da je treba neuspeh pri 
izvajanju priporočil povezati s konkretnimi 
ukrepi Unije za izvrševanje;

Or. en
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Predlog spremembe 165
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje, zlasti s hitrimi 
postopki za ugotavljanje kršitev in 
predlogi Sodišču Evropske unije za izdajo 
začasne odredbe, pa tudi s proračunskimi 
orodji;

Or. en

Predlog spremembe 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora biti letni cikel 
spremljanja celovit, objektiven, 
nepristranski in temelječ na dokazih ter 
da se mora za vse države članice 
uporabljati enako in pravično, pa tudi 
vsebovati priporočila za posamezne države 
z jasnimi časovnimi okviri in cilji 
izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s ciljno usmerjenimi in 
konkretnimi ukrepi Unije za izvrševanje;

Or. en
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Predlog spremembe 167
Maria Grapini

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati nepristranska 
priporočila, ki bi se uporabljala enako za 
vse države članice, temeljila na zanesljivih 
dokazih in vključevala cilje, prilagojene 
posameznim državam v EU, s časovnimi 
okviri in cilji izvajanja, ki jih bo treba 
upoštevati v poznejših letnih ali nujnih 
poročilih; poudarja, da je treba neuspeh pri 
izvajanju priporočil povezati s konkretnimi 
ukrepi Unije za izvrševanje;

Or. ro

Predlog spremembe 168
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje, med drugim s 
postopki v skladu s členom 7 PEU, 
postopki za ugotavljanje kršitev in 
proračunskimi orodji;

Or. en
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Predlog spremembe 169
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja; ti ukrepi bi morali po 
potrebi vključevati izboljšano sodelovanje 
med zadevnimi državami članicami in 
Evropsko komisijo; poudarja, da je treba 
neuspeh pri izvajanju priporočil povezati s 
konkretnimi ukrepi Unije za izvrševanje;

Or. bg

Predlog spremembe 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri 
izvajanju priporočil povezati s 
konkretnimi ukrepi Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih;

Or. pl

Predlog spremembe 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje, med drugim s 
finančnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi ukrepi 
Unije za izvrševanje;

6. poudarja, da mora letni cikel 
spremljanja vsebovati priporočila za 
posamezne države s časovnimi okviri in 
cilji izvajanja, ki jih bo treba upoštevati v 
poznejših letnih ali nujnih poročilih; 
poudarja, da je treba neuspeh pri izvajanju 
priporočil povezati s konkretnimi in 
zakonito dostopnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE655.630v01-00 84/174 AM\1209847SL.docx

SL

6a. meni, da bi si morali z 
ambicioznim mehanizmom prizadevati 
tudi za učinkovito ohranjanje svobode 
tiska in pluralnosti medijev, kar bo 
privedlo do konkretnih izboljšav za 
novinarje in medijski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti 
v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

črtano

_________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...
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Or. pl

Predlog spremembe 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti 
v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

črtano

_________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente za spremljanje, zlasti 
letno poročilo o pravni državi, okvir 
Komisije za pravno državo, dialog Sveta o 
pravni državi ter mehanizem za 
sodelovanje in preverjanje, pa tudi druga 
poročila, kot sta pregled stanja na 
področju pravosodja ali poročilo o 
uporabi Listine o temeljnih pravicah, ter 
imeti prednost pred njimi; poudarja tudi, 
da bi moral mehanizem povečati 
dopolnjevanje in skladnost z drugimi 
razpoložljivimi instrumenti, predvsem s 
postopki za ugotavljanje kršitev, 
postopkom iz člena 7 PEU in 
proračunskimi pogoji, ko bodo 
uveljavljeni, ter evropskim semestrom; 
meni, da bi moral letni cikel spremljanja 
nadomestiti mehanizem za sodelovanje in 
preverjanje za Bolgarijo in Romunijo, kar 
bi prispevalo k enaki obravnavi vseh držav 
članic; meni, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega cikla 
spremljanja pri notranjih razpravah in za 
sprejetje svojih stališč; ugotavlja, da bi 
institucije morale imeti možnost, da 
rezultate upoštevajo za sprožitev 
člena 7 PEU, Komisija pa možnost, da 
rezultate upošteva za začetek postopka v 
skladu z uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) 2020/xxxx o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11, pa tudi za začetek postopka v 
skladu s členom 17 PEU;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en
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Predlog spremembe 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti 
v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU; meni, da letni nadzorni 
cikel lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic;

_________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. pl

Predlog spremembe 178
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 7



PE655.630v01-00 88/174 AM\1209847SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, in sicer pod 
pogojem, da so vse zaveze v okviru 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
ter pomisleki Parlamenta zadovoljivo in 
celovito obravnavani, zlasti na področju 
neodvisnosti sodstva, boja proti korupciji 
in svobode medijev, hkrati pa povečati 
dopolnjevanje in skladnost z drugimi 
razpoložljivimi instrumenti, vključno s 
postopki za ugotavljanje kršitev iz 
člena 7 PEU in proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni; meni, da letni nadzorni 
cikel lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; meni, da bi 
morale tri institucije uporabiti dognanja iz 
letnega cikla spremljanja za svoje ocene 
za sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2020/xxxx o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah11;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 179
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni cikel 
spremljanja lahko izpolni cilje mehanizma 
za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo 
in Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; meni, da bi se 
lahko merila, ki jih je vzpostavila 
Komisija za ocenjevanje napredka v 
okviru mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje, uporabljala v okviru letnega 
cikla spremljanja; meni, da bi morale tri 
institucije uporabiti dognanja iz letnega 
cikla spremljanja za svoje ocene za 
sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2020/xxxx o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah;

_________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente ter imeti prednost pred 
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pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

njimi, pri čemer bi bilo treba preprečiti 
nepotrebno podvajanje obstoječih struktur 
in instrumentov; poziva k povezovanju in 
vključevanju obstoječih orodij, zlasti 
letnega poročila o pravni državi, okvira 
Komisije za pravno državo, dialoga Sveta 
o pravni državi ter mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni cikel 
spremljanja lahko izpolni cilje mehanizma 
za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo 
in Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; meni, da bi 
morale tri institucije uporabiti dognanja iz 
letnega cikla spremljanja za svoje ocene za 
sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2020/xxxx o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah11;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 181
Maria Grapini

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
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ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic EU, ki bi 
morala biti objektivna, nepristranska in 
nediskriminatorna; meni, da bi morale tri 
institucije uporabiti dognanja iz letnega 
nadzornega cikla za svoje ocene za 
sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah11;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. ro

Predlog spremembe 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
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vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 
Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 258 PDEU, postopkom iz 
člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni cikel 
spremljanja lahko izpolni cilje mehanizma 
za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo 
in Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; meni, da bi 
morale tri institucije uporabiti dognanja iz 
letnega cikla spremljanja za svoje ocene za 
sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2020/xxxx o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah11;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 183
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki za ugotavljanje kršitev 
iz člena 7 PEU, proračunskimi pogoji, ko 
bodo uveljavljeni, in evropskim 
semestrom; meni, da letni nadzorni cikel 
lahko izpolni cilje mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in 

7. poudarja, da bi moral mehanizem 
utrditi instrumente, zlasti letno poročilo o 
pravni državi, okvir Komisije za pravno 
državo, dialog Sveta o pravni državi ter 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje, 
ter imeti prednost pred njimi, hkrati pa 
povečati dopolnjevanje in skladnost z 
drugimi razpoložljivimi instrumenti, 
vključno s postopki iz člena 7 PEU, 
postopki za ugotavljanje kršitev, 
proračunskimi orodji, ko bodo 
uveljavljena, in evropskim semestrom; 
meni, da letni cikel spremljanja lahko 
izpolni cilje mehanizma za sodelovanje in 
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Romunijo, s čimer prispeva k enaki 
obravnavi vseh držav članic; ob 
upoštevanju, da bi morale tri institucije 
uporabiti dognanja iz letnega nadzornega 
cikla za svoje ocene za sprožitev 
člena 7 PEU in uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah11;

preverjanje za Bolgarijo in Romunijo, s 
čimer prispeva k enaki obravnavi vseh 
držav članic; meni, da bi morale tri 
institucije uporabiti dognanja iz letnega 
cikla spremljanja za svoje ocene za 
sprožitev člena 7 PEU in uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2020/xxxx o zaščiti proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah11;

_________________ _________________
11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

11 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in pravilni 
sklic UL v opombi] UL C...,..., str. ...

Or. en

Predlog spremembe 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba spoštovati 
vloge in pristojnosti zadevnih institucij v 
okviru razpoložljivih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih 
institucij za človekove pravice in drugih 
ustreznih subjektov v vseh fazah letnega 

črtano
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nadzornega cikla, od zagotavljanja 
informacij do olajšanja izvajanja; 
poudarja, da se lahko status akreditacije 
nacionalnih institucij za človekove 
pravice in prostor za civilno družbo sama 
po sebi uporabita kot pokazatelja za 
ocenjevanje; meni, da morajo nacionalni 
parlamenti organizirati javne razprave in 
sprejeti stališča o rezultatih ciklusov 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 186
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice, organov za enakost 
in drugih ustreznih subjektov v vseh fazah 
letnega cikla spremljanja, od zagotavljanja 
informacij do olajšanja izvajanja; poudarja, 
da je treba po potrebi zagotoviti zaščito 
subjektom, ki poročajo, pa tudi zadostna 
sredstva za zagotovitev nepristranskih in 
strokovnih podatkov, potrebnih za 
uravnoteženje stališč vlad; v zvezi s tem 
poudarja potrebo po delujoči civilni 
družbi po vsej Uniji ter poziva k 
oblikovanju evropskega statuta za 
združenja in neprofitne organizacije; 
poudarja, da se lahko status akreditacije 
nacionalnih institucij za človekove pravice 
in organov za enakost, prostor za civilno 
družbo in zaščita, ki se zagotavlja 
zagovornikom človekovih pravic, sami po 
sebi uporabijo kot pokazatelji za 
ocenjevanje; se pridružuje večkratnim 
pozivom civilne družbe k oblikovanju 
mehanizma Unije za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic in subjektov, ki 
prispevajo k procesu, pred morebitnimi 
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povračilnimi ukrepi; meni, da morajo 
nacionalni parlamenti organizirati javne 
razprave in sprejeti stališča o rezultatih 
ciklusov spremljanja; je zaskrbljen, ker je 
civilna družba v vsej Uniji vedno bolj pod 
pritiskom; zato poziva Komisijo in Svet, 
naj podpirata zlasti evropsko in čezmejno 
dejavnost organizacij civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 187
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, zagovornikov 
človekovih pravic, organov za enakost, 
nacionalnih institucij za človekove pravice 
in drugih ustreznih subjektov v vseh fazah 
letnega cikla spremljanja, od zagotavljanja 
informacij do olajšanja izvajanja, in 
poudarja, da je treba po potrebi zagotoviti 
zaščito subjektom, ki poročajo, pa tudi 
zadostna sredstva za zagotovitev 
nepristranskih in strokovnih podatkov, 
potrebnih za uravnoteženje stališč vlad; 
poudarja, da se lahko status akreditacije 
organov za enakost in nacionalnih 
institucij za človekove pravice, prostor za 
civilno družbo in zaščita, ki se zagotavlja 
zagovornikom človekovih pravic, sami po 
sebi uporabijo kot pokazatelji za 
ocenjevanje; meni, da morajo nacionalni 
parlamenti organizirati javne razprave in 
sprejeti stališča o rezultatih ciklusov 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 188
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice, zagovornikov 
človekovih pravic, združenj, ki so 
odgovorna za podpiranje sodstva pri 
neodvisnem izvrševanju sodne oblasti, in 
drugih ustreznih subjektov v vseh fazah 
letnega cikla spremljanja, od zagotavljanja 
informacij do olajšanja izvajanja in 
prispevanja k nadzoru nad njim; poudarja, 
da se lahko obstoj nacionalnih institucij za 
človekove pravice in, če obstajajo, njihova 
formalna in dejanska neodvisnost, ki se 
odraža tudi v statusu njihove akreditacije, 
ter spodbuden prostor za civilno družbo 
sami po sebi uporabijo kot pokazatelji za 
ocenjevanje; meni, da morajo nacionalni 
parlamenti organizirati javne razprave in 
sprejeti stališča o rezultatih ciklusov 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih in 
regionalnih institucij za človekove pravice 
ter drugih ustreznih subjektov v vseh fazah 
letnega cikla spremljanja, od zagotavljanja 
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olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

informacij do olajšanja izvajanja; poudarja, 
da se lahko status akreditacije nacionalnih 
institucij za človekove pravice in prostor za 
civilno družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni in regionalni parlamenti 
organizirati javne razprave ter sprejeti 
stališča o rezultatih ciklusov spremljanja; 
poudarja, da morajo za zagotovitev, da se 
spoštovanje pravic pripadnikov narodnih 
manjšin ocenjuje pravično, pomembno 
vlogo imeti tudi institucije in organizacije 
civilne družbe v teh skupnostih;

Or. en

Predlog spremembe 190
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij 
za človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; meni, da morajo 
nacionalni parlamenti organizirati javne 
razprave in sprejeti stališča o rezultatih 
ciklusov spremljanja;

Or. bg

Predlog spremembe 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije



PE655.630v01-00 98/174 AM\1209847SL.docx

SL

Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega cikla 
spremljanja, od zagotavljanja informacij 
do olajšanja izvajanja; poudarja, da se 
lahko status akreditacije nacionalnih 
institucij za človekove pravice in prostor za 
civilno družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja; ponovno 
poziva Komisijo, naj civilni družbi 
zagotovi ustrezno evropsko financiranje, 
zlasti prek programa za državljane, 
enakost, pravice in vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, akademskih krogov, 
nacionalnih institucij za človekove pravice 
in drugih ustreznih subjektov v vseh fazah 
letnega cikla spremljanja, od zagotavljanja 
informacij do olajšanja izvajanja; v ta 
namen opozarja, da je za njihovo podporo 
treba zagotoviti ustrezno financiranje na 
nacionalni ravni in ravni Unije; poudarja, 
da se lahko status akreditacije nacionalnih 
institucij za človekove pravice in prostor za 
civilno družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
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rezultatih ciklusov spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 
olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, organov za enakost 
in nacionalnih institucij za človekove 
pravice ter drugih ustreznih subjektov v 
vseh fazah letnega cikla spremljanja, od 
zagotavljanja informacij do olajšanja 
izvajanja; poudarja, da se lahko status 
akreditacije organov za enakost in 
nacionalnih institucij za človekove pravice, 
prostor za civilno družbo in zaščita, ki se 
zagotavlja zagovornikom človekovih 
pravic, sami po sebi uporabijo kot 
pokazatelji za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega nadzornega 
cikla, od zagotavljanja informacij do 

8. ponovno opozarja na nepogrešljivo 
vlogo civilne družbe, nacionalnih institucij 
za človekove pravice in drugih ustreznih 
subjektov v vseh fazah letnega cikla 
spremljanja, od zagotavljanja informacij 
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olajšanja izvajanja; poudarja, da se lahko 
status akreditacije nacionalnih institucij za 
človekove pravice in prostor za civilno 
družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; meni, da 
morajo nacionalni parlamenti organizirati 
javne razprave in sprejeti stališča o 
rezultatih ciklusov spremljanja;

do olajšanja izvajanja; poudarja, da se 
lahko status akreditacije nacionalnih 
institucij za človekove pravice in prostor za 
civilno družbo sama po sebi uporabita kot 
pokazatelja za ocenjevanje; spodbuja 
nacionalne parlamente, naj organizirajo 
razprave ali sprejmejo stališča o rezultatih 
ciklusov spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, kako pomembno je 
ozaveščanje širše javnosti o obstoječih 
standardih pravne države na podlagi 
okrepljenega sodelovanja z mednarodnimi 
institucijami, kot je Svet Evrope, ter z 
razvojem medparlamentarnega 
sodelovanja in dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 196
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
poziva Svet, naj redno obvešča Parlament 
in z njim tesno sodeluje ter naj deluje 
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zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

pregledno, da bo vsem evropskim 
institucijam in organom ter organizacijam 
civilne družbe omogočil tehtno udeležbo 
in nadzor; meni, da bo mehanizem, podprt 
z medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil okvir za boljše usklajevanje;

Or. en

Predlog spremembe 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

9. ponovno poudarja omejeno vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s členom 7 
PEU; ponovno poziva, naj bo Parlament 
prisoten na posvetovanjih v okviru 
člena 7, ko bo sam začel postopek; meni, 
da bo mehanizem, podprt z 

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s členom 7 
PEU;
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medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

Or. pl

Predlog spremembe 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; poziva Parlament, naj bo 
prisoten na posvetovanjih v okviru člena 7, 
ko bo sam začel postopek; meni, da bo 
mehanizem, podprt z medinstitucionalnim 
sporazumom, ki spoštuje pristojnosti vseh 
institucij in lojalno sodelovanje, zagotovil 
potreben okvir za boljše usklajevanje;

Or. en

Predlog spremembe 200
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek, 
in naj Svetu predloži obrazložen predlog; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
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usklajevanje;

Or. en

Predlog spremembe 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament prisoten na posvetovanjih v 
okviru člena 7, ko bo sam začel postopek; 
meni, da bo mehanizem, podprt z 
medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

9. ponovno poudarja vlogo 
Parlamenta pri spremljanju skladnosti z 
vrednotami Unije v skladu s 
členom 7 PEU; ponovno poziva, naj bo 
Parlament v skladu z načelom 
medsebojnega lojalnega sodelovanja iz 
člena 13(2) PEU prisoten na posvetovanjih 
v okviru člena 7; meni, da bo mehanizem, 
podprt z medinstitucionalnim sporazumom, 
zagotovil potreben okvir za boljše 
usklajevanje;

Or. en

Predlog spremembe 202
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da je spoštovanje pravic 
manjšin sestavni in bistveni del vrednot 
Unije, kot so zapisane v členu 2 PEU; želi 
spomniti, da Unija s spoštovanjem pravic 
manjšin varuje tudi svojo kulturno in 
jezikovno raznolikost ter svojo kulturno 
dediščino, kot je predvideno v 
členu 3 PEU; zato poudarja, da mora biti 
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zaščita manjšin bistveni del letnega cikla 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje 
razmislek in sklepe konference o 
prihodnosti Evrope v zvezi s tem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 204
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem;

10. meni, da bo dolgoročna krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem; poudarja, da bi bilo treba v 
primeru spremembe Pogodb izboljšati 
učinkovitost postopka iz člena 7 PEU z 
revizijo potrebne večine za ukrepanje in 
utrditvijo mehanizma sankcij;

Or. en
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Predlog spremembe 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje 
razmislek in sklepe konference o 
prihodnosti Evrope v zvezi s tem;

10. meni, da bo dolgoročna krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; zlasti ugotavlja, da je za odpravo 
zahteve po soglasnem sprejemanju 
odločitev v Evropskem svetu potrebna 
nujna revizija člena 7 PEU; poziva, naj se 
na konferenci o prihodnosti Evrope v 
zvezi s tem pripravi smiseln predlog;

Or. en

Predlog spremembe 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje 
razmislek in sklepe konference o 
prihodnosti Evrope v zvezi s tem;

10. meni, da bodo tako države članice 
kot tudi Unija pomagale spodbujati in 
braniti temeljne vrednote;

Or. pl

Predlog spremembe 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem;

10. meni, da bo dolgoročna krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala poglobitev 
evropskega povezovanja in spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 208
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem;

10. meni, da bo dolgoročna krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja ter brani 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice, zahtevala spremembo Pogodb; z 
zanimanjem pričakuje razmislek in sklepe 
konference o prihodnosti Evrope v zvezi s 
tem;

Or. en

Predlog spremembe 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da bo dolgoročno krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, zahtevala spremembo 
Pogodb; z zanimanjem pričakuje razmislek 
in sklepe konference o prihodnosti Evrope 
v zvezi s tem;

10. meni, da bi lahko krepitev 
zmožnosti Unije, da spodbuja in brani 
svoje ustavno jedro, dolgoročno zahtevala 
spremembo Pogodb; z zanimanjem 
pričakuje razmislek in sklepe konference o 
prihodnosti Evrope v zvezi s tem;
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Or. en

Predlog spremembe 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s 
čimer bi Uniji kot celoti omogočilo, da 
ohrani in nadalje izvaja vse skupne 
politike;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s 
čimer bi Uniji kot celoti omogočilo, da 
ohrani in nadalje izvaja vse skupne 
politike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 212
Malin Björk
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s čimer 
bi Uniji kot celoti omogočilo, da ohrani in 
nadalje izvaja vse skupne politike;

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic, vključno s predlaganim 
mehanizmom, pogoj za ponovno 
vzpostavitev vzajemnega zaupanja med 
državami članicami, s čimer bi Uniji kot 
celoti omogočilo, da ohrani in nadalje 
izvaja vse skupne politike;

Or. en

Predlog spremembe 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s čimer 
bi Uniji kot celoti omogočilo, da ohrani in 
nadalje izvaja vse skupne politike;

11. trdno verjame, da je celovito 
spremljanje spoštovanja vrednot Unije, 
vključno s predlaganim mehanizmom, 
pogoj za ponovno vzpostavitev 
vzajemnega zaupanja med državami 
članicami, s čimer bi Uniji kot celoti 
omogočilo, da ohrani in nadalje izvaja vse 
skupne politike;

Or. en

Predlog spremembe 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
krize vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s čimer 
bi Uniji kot celoti omogočilo, da ohrani in 
nadalje izvaja vse skupne politike;

11. trdno verjame, da je obravnavanje 
kršitev vrednot Unije, vključno s 
predlaganim mehanizmom, pogoj za 
ponovno vzpostavitev vzajemnega 
zaupanja med državami članicami, s čimer 
bi Uniji kot celoti omogočilo, da ohrani in 
nadalje izvaja vse skupne politike;

Or. en

Predlog spremembe 215
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. obžaluje, da je Evropski svet v 
sklepih z dne 21. julija 2020 oslabil 
mehanizem proračunskih pogojev, ki ga je 
predlagala Komisija; ponovno poziva, naj 
se zagotovi, da bodo sistemske kršitve 
vrednot iz člena 2 PEU opredeljene kot 
nezdružljive s financiranjem Unije; 
poudarja, da je treba uporabljati obratno 
kvalificirano večino za zaščito proračuna 
Unije, brez katere je učinkovitost novega 
mehanizma ogrožena; zahteva, naj 
uporabo proračunskih pogojev spremljajo 
ukrepi za blažitev vseh morebitnih 
posledic za posamezne upravičence do 
financiranja Unije, zlasti organizacije 
civilne družbe; poudarja, da instrumenta 
proračunskih pogojev ni mogoče 
nadomestiti le s predlaganim letnim 
ciklom spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je usposabljanje 
pravosodnih delavcev bistveno za pravilno 
izvrševanje in uporabo prava Unije ter s 
tem za krepitev skupne evropske pravne 
kulture, ki temelji na načelih vzajemnega 
zaupanja in pravne države; meni, da se 
mora prihodnja evropska strategija za 
usposabljanje na področju pravosodja 
dodatno osredotočiti na spodbujanje 
pravne države in neodvisnosti sodstva ter 
mora vključevati usposabljanje o 
nepravnih vprašanjih in spretnostih, da bi 
se sodniki lažje uprli neprimernim 
pritiskom;

Or. en

Predlog spremembe 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi bilo treba državam 
kandidatkam omogočiti prostovoljno 
spremljanje v okviru mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in Svet, naj se s 
Parlamentom nemudoma začneta pogajati 
o medinstitucionalnem sporazumu v 
skladu s členom 295 PDEU; meni, da je 
predlog iz priloge ustrezen temelj za 
takšna pogajanja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in Svet, naj se s 
Parlamentom nemudoma začneta pogajati 
o medinstitucionalnem sporazumu v skladu 
s členom 295 PDEU; meni, da je predlog 
iz priloge ustrezen temelj za takšna 
pogajanja;

12. poziva Komisijo in Svet, naj 
zavrneta vsako zahtevo za pogajanja s 
Parlamentom o medinstitucionalnem 
sporazumu v skladu s členom 295 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Priloga I

Predlog resolucije Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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Predlog resolucije
Priloga I

Predlog resolucije Predlog spremembe

[...] črtano

Or. pl

Predlog spremembe 222
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Predlog medinstitucionalnega sporazuma o 
krepitvi vrednot Unije

Predlog medinstitucionalnega sporazuma o 
krepitvi demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic v Uniji

Or. en

Predlog spremembe 223
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 49 PEU je 
spoštovanje in zavezanost k spodbujanju 
vrednot Unije temeljni pogoj za članstvo v 
Uniji. V skladu s členom 7 PEU lahko 
huda in vztrajna kršitev vrednot Unije s 
strani države članice povzroči začasno 
mirovanje glasovalnih pravic predstavnika 
vlade te države članice v Svetu. 
Spoštovanje vrednot Unije je temelj visoke 
stopnje zaupanja med državami članicami.

(2) V skladu s členom 49 PEU je 
spoštovanje in zavezanost k spodbujanju 
vrednot Unije temeljni pogoj za članstvo v 
Uniji. V skladu s členom 7 PEU lahko 
zanesljivo dokazana huda in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice povzroči začasno mirovanje 
glasovalnih pravic predstavnika vlade te 
države članice v Svetu. Spoštovanje 
vrednot Unije je temelj visoke stopnje 
zaupanja med državami članicami.

Or. ro
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Predlog spremembe 224
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

(3) Evropski parlament, Svet in 
Komisija (v nadaljevanju: „tri institucije“) 
priznavajo izjemen pomen spoštovanja 
vrednot Unije. Spoštovanje vrednot Unije 
je potrebno za dobro delovanje Unije in 
doseganje njenih ciljev, kot je določeno v 
členu 3 PEU. Vse tri institucije so 
zavezane medsebojnemu lojalnemu 
sodelovanju za spodbujanje in 
zagotavljanje spoštovanja vrednot Unije.

(3) Evropski parlament, Svet in 
Komisija (v nadaljevanju: „tri institucije“) 
priznavajo izjemen pomen spoštovanja 
vrednot Unije. Spoštovanje vrednot Unije 
je potrebno za dobro delovanje Unije in 
doseganje njenih ciljev, kot je določeno v 
členu 3 PEU. Vse tri institucije so 
zavezane medsebojnemu lojalnemu in 
dejavnemu sodelovanju za spodbujanje in 
zagotavljanje spoštovanja vrednot Unije.

Or. ro

Predlog spremembe 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

(3) Evropski parlament, Svet in 
Komisija (v nadaljevanju: „tri institucije“) 
priznavajo izjemen pomen spoštovanja 
vrednot Unije. Spoštovanje vrednot Unije 
je potrebno za dobro delovanje Unije in 
doseganje njenih ciljev, kot je določeno v 
členu 3 PEU. Vse tri institucije so 
zavezane medsebojnemu lojalnemu 
sodelovanju za spodbujanje in 
zagotavljanje spoštovanja vrednot Unije.

(3) Evropski parlament, Svet in 
Komisija (v nadaljevanju: „tri institucije“) 
priznavajo pomen spoštovanja vrednot 
Unije. Spoštovanje vrednot Unije je 
potrebno za dobro delovanje Unije in 
doseganje njenih ciljev, kot je določeno v 
členu 3 PEU. Vse tri institucije so 
zavezane medsebojnemu lojalnemu 
sodelovanju za spodbujanje in 
zagotavljanje spoštovanja vrednot Unije.

Or. en

Predlog spremembe 226
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, da bi 
izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 
„pregledno (...) na podlagi objektivno 
pridobljenih, primerjanih in analiziranih 
dokazov ter ob enaki obravnavi vseh držav 
članic“.

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, ki bi 
temeljil na dokazih ter upošteval načela 
subsidiarnosti, sorazmernosti in nujnosti, 
da bi izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 
„pregledno (...) na podlagi objektivno 
pridobljenih, primerjanih in analiziranih 
dokazov ter ob enaki obravnavi vseh držav 
članic“.

Or. en

Predlog spremembe 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, da bi 
izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, da bi 
izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 
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„pregledno (...) na podlagi objektivno 
pridobljenih, primerjanih in analiziranih 
dokazov ter ob enaki obravnavi vseh držav 
članic“.

„pregledno (...) na podlagi natančno 
opredeljenih in izmerljivih meril ter 
objektivno pridobljenih, primerjanih in 
analiziranih dokazov ter ob enaki 
obravnavi vseh držav članic“.

Or. en

Predlog spremembe 228
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, da bi 
izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 
„pregledno (...) na podlagi objektivno 
pridobljenih, primerjanih in analiziranih 
dokazov ter ob enaki obravnavi vseh držav 
članic“.

(4) Vse tri institucije priznavajo 
potrebo po racionalizaciji in povečanju 
učinkovitosti obstoječih orodij za 
spodbujanje skladnosti z vrednotami Unije. 
Zato bi bilo treba vzpostaviti celovit 
medinstitucionalni mehanizem, da bi 
izboljšali usklajevanje med tremi 
institucijami in utrdili predhodne pobude. 
V skladu s sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve z dne 6. in 7. junija 2013 
bi moral tak mehanizem delovati 
„pregledno (...) na podlagi objektivno in 
pregledno pridobljenih, primerjanih in 
analiziranih zanesljivih dokazov ter ob 
enaki obravnavi vseh držav članic“.

Or. ro

Predlog spremembe 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
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spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice. Glavni cilj letnega 
cikla spremljanja bi moralo biti 
preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice, upoštevati pa bi 
moral tudi načela subsidiarnosti, 
sorazmernosti in nujnosti. Glavni cilj 
letnega cikla spremljanja bi moralo biti 
preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi, okvira Komisije za pravno državo, 
pregleda stanja na področju pravosodja v 
EU ter letnega poročila o uporabi 
temeljnih pravic in svoboščin, da bi se 
izognili podvajanju in povečali splošno 
učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice. Glavni cilj letnega 
cikla spremljanja bi moralo biti 

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice. Glavni cilj letnega 
cikla spremljanja bi moralo biti 
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preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi ter opredelitev 
pozitivnih ukrepov držav članic in 
nacionalnih akterjev, vključno s civilno 
družbo in nacionalnimi institucijami za 
človekove pravice, ki jih bo Unija 
spodbujala in podpirala, hkrati pa bi moral 
biti skupna podlaga za druge ukrepe treh 
institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 231
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice. Glavni cilj letnega 
cikla spremljanja bi moralo biti 
preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven in nepristranski, temeljiti na 
jasnih in objektivnih dokazih, ne na 
zunanjih vplivih, zlasti političnih, ter se 
enako in pravično uporabljati za vse države 
članice. Glavni cilj letnega cikla 
spremljanja bi moralo biti preprečevanje 
kršitev vrednot Unije in ravnanja v 
nasprotju z njimi, hkrati pa bi moral biti 
skupna podlaga za druge ukrepe treh 
institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
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državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

Or. bg

Predlog spremembe 232
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
dokazih in se enako in pravično uporabljati 
za vse države članice. Glavni cilj letnega 
cikla spremljanja bi moralo biti 
preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

(5) Vse tri institucije soglašajo, da je 
letni cikel spremljanja vrednot Unij 
potreben za povečanje spodbujanja in 
spoštovanja vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bi moral biti celovit, 
objektiven, nepristranski, temeljiti na 
zanesljivih dokazih in se enako in pravično 
uporabljati za vse države članice. Glavni 
cilj letnega cikla spremljanja bi moralo biti 
preprečevanje kršitev vrednot Unije in 
ravnanja v nasprotju z njimi, hkrati pa bi 
moral biti skupna podlaga za druge ukrepe 
treh institucij. Vse tri institucije se tudi 
strinjajo, da bodo ta medinstitucionalni 
sporazum uporabile za vključitev 
obstoječih instrumentov in pobud v zvezi s 
spodbujanjem in spoštovanjem vrednot 
Unije, zlasti letnega poročila o pravni 
državi, letnega dialoga Sveta o pravni 
državi in okvira Komisije za pravno 
državo, da bi se izognili podvajanju in 
povečali splošno učinkovitost.

Or. ro

Predlog spremembe 233
Maite Pagazaurtundúa
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Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral v vseh fazah potekati v duhu 
preglednosti, nepristranskosti in odprtosti, 
temeljiti na objektivnih dokazih in biti 
zaščiten pred strategijami zlonamernega 
dezinformiranja.

Or. en

Predlog spremembe 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o skladnosti z vsemi 
vrednotami Unije, vključno s priporočili za 
posamezne države, ter faze naknadnih 
ukrepov z načrtom za izvajanje in 
izvrševanje priporočil. Letni cikel 
spremljanja bi moral potekati v duhu 
preglednosti in odprtosti.

Or. en

Predlog spremembe 235
Malin Björk

Predlog resolucije
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Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov, vključno z izvajanjem 
priporočil. Letni cikel spremljanja bi moral 
potekati v duhu preglednosti in odprtosti 
ter ob udeležbi državljanov in civilne 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 236
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti ter se enako in pošteno 
uporabljati za vse države članice EU.

Or. ro

Predlog spremembe 237
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
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letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti ter ob udeležbi državljanov in 
civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s poročili in priporočili za 
posamezne države, ter faze naknadnih 
ukrepov. Letni cikel spremljanja bi moral 
potekati v duhu preglednosti in odprtosti.

Or. en

Predlog spremembe 239
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati v duhu preglednosti in 
odprtosti.

(6) Letni cikel spremljanja mora biti 
sestavljen iz pripravljalne faze, objave 
letnega poročila o spremljanju vrednot 
Unije, vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov. Letni cikel spremljanja 
bi moral potekati na neodvisen, objektiven, 
pregleden in odprt način.

Or. bg
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Predlog spremembe 240
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

(7) Tri institucije soglašajo, da je treba 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
za Bolgarijo in Romunijo prenehati 
uporabljati v obstoječi obliki, da se 
prepreči podvajanje nalog in spodbudi 
enaka obravnava vseh držav članic. Letni 
cikel spremljanja bi zato moral nadomestiti 
odločbi Komisije 2006/928/ES1 
in 2006/929/ES2 ter med drugim izpolniti 
cilje navedenih sklepov v zvezi z Bolgarijo 
in Romunijo. Ta medinstitucionalni 
sporazum ne posega v Akt o pristopu iz 
leta 2005, zlasti v člena 37 in 38 Akta.

(7) Tri institucije soglašajo, da je treba 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
za Bolgarijo in Romunijo prenehati 
uporabljati v obstoječi obliki, da se 
prepreči podvajanje nalog in spodbudi 
enaka obravnava vseh držav članic, če so 
vse zaveze iz mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje ter pomisleki Parlamenta 
zadovoljivo in izčrpno obravnavani, zlasti 
na področju neodvisnosti sodstva, boja 
proti korupciji in svobode medijev. Letni 
cikel spremljanja bi zato moral nadomestiti 
odločbi Komisije 2006/928/ES1 
in 2006/929/ES2 ter med drugim izpolniti 
cilje navedenih sklepov v zvezi z Bolgarijo 
in Romunijo. Ta medinstitucionalni 
sporazum ne posega v Akt o pristopu iz 
leta 2005, zlasti v člena 37 in 38 Akta.

_________________ _________________
1 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
(UL L 354, 14.12.2006, str. 56).

1 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
(UL L 354, 14.12.2006, str. 56).

2 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu (UL L 354, 
14.12.2006, str. 58).

2 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu (UL L 354, 
14.12.2006, str. 58).

Or. en
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Predlog spremembe 241
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

(7) Tri institucije soglašajo, da je treba 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
za Bolgarijo in Romunijo prenehati 
uporabljati v obstoječi obliki, da se 
prepreči podvajanje nalog in spodbudi 
enaka obravnava vseh držav članic. Letni 
cikel spremljanja bi zato moral nadomestiti 
odločbi Komisije 2006/928/ES1 
in 2006/929/ES2 ter med drugim izpolniti 
cilje navedenih sklepov v zvezi z Bolgarijo 
in Romunijo. Ta medinstitucionalni 
sporazum ne posega v Akt o pristopu iz 
leta 2005, zlasti v člena 37 in 38 Akta.

(7) Tri institucije soglašajo, da je treba 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
za Bolgarijo in Romunijo prenehati 
uporabljati v obstoječi obliki, da se 
prepreči podvajanje nalog in spodbudi 
enaka, objektivna in nediskriminatorna 
obravnava vseh držav članic. Letni cikel 
spremljanja bi zato moral nadomestiti 
odločbi Komisije 2006/928/ES1 
in 2006/929/ES2 ter med drugim izpolniti 
cilje navedenih sklepov v zvezi z Bolgarijo 
in Romunijo. Ta medinstitucionalni 
sporazum ne posega v Akt o pristopu iz 
leta 2005, zlasti v člena 37 in 38 Akta.

_________________ _________________
1 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
(UL L 354, 14.12.2006, str. 56).

1 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
(UL L 354, 14.12.2006, str. 56).

2 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu (UL L 354, 
14.12.2006, str. 58).

2 Odločba Komisije z dne 
13. decembra 2006 o vzpostavitvi 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu (UL L 354, 
14.12.2006, str. 58).

Or. ro

Predlog spremembe 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Prav tako se 
vse tri institucije zavezujejo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Vse tri institucije se strinjajo, da bi 
morala letna poročila o spremljanju bolj na 
splošno usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k 
upoštevanju ugotovitev iz letnih poročil o 
spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU. Prav 
tako bi morala Komisija v skladu s členom 
17 PEU ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevati pri oceni, ali bi bilo 
treba začeti postopek za ugotavljanje 
kršitev oziroma ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta3. Vse tri 
institucije se strinjajo, da bi bilo treba letna 
poročila o spremljanju na splošno 
upoštevati pri njihovih ukrepih v zvezi z 
vrednotami Unije.

_________________ _________________
3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

Or. en

Predlog spremembe 243
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 8

Predlog resolucije Predlog spremembe
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(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Prav tako se 
vse tri institucije zavezujejo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Vse tri institucije se strinjajo, da bi 
morala letna poročila o spremljanju bolj na 
splošno usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Prav tako se 
vse tri institucije zavezujejo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3, pa tudi pri vseh drugih ocenah za 
namene obstoječih in prihodnjih 
proračunskih orodij. Vse tri institucije se 
strinjajo, da bi morala letna poročila o 
spremljanju bolj na splošno usmerjati 
njihove ukrepe v zvezi z vrednotami Unije.

_________________ _________________
3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

Or. en

Predlog spremembe 244
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
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vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Prav tako se 
vse tri institucije zavezujejo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Vse tri institucije se strinjajo, da bi 
morala letna poročila o spremljanju bolj na 
splošno usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju v 
okviru presoje, ali obstaja očitno tveganje 
resne kršitve ali resna in vztrajna kršitev 
vrednot Unije s strani države članice v 
smislu člena 7 PEU. Prav tako se vse tri 
institucije zavezujejo, da bodo ugotovitve 
iz letnega poročila o spremljanju 
upoštevale v okviru ocene, ali obstajajo 
splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah v skladu 
s členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta3. Vse tri 
institucije se strinjajo, da bi morala letna 
poročila o spremljanju bolj na splošno 
usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

_________________ _________________
3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo in pravilni sklic 
UL v opombo] Uredba (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, UL C ..., ...., 
str. ....

Or. en

Predlog spremembe 245
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – odstavek 4 – točka 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 

(8) Letni cikel spremljanja bi moral biti 
v skladu z drugimi instrumenti, ki se 
nanašajo na spodbujanje in krepitev 
vrednot Unije, ter jih dopolnjevati. Tri 
institucije se zavezujejo zlasti k uporabi 
ugotovitev iz letnih poročil o spremljanju 
pri njihovi presoji, ali obstaja resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
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kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Prav tako se 
vse tri institucije zavezujejo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Vse tri institucije se strinjajo, da bi 
morala letna poročila o spremljanju bolj na 
splošno usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

države članice v smislu člena 7 PEU. Prav 
tako se vse tri institucije zavezujejo, da 
bodo ugotovitve iz letnega poročila o 
spremljanju upoštevale pri oceni, ali 
obstajajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah 
v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) 2020/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Vse tri institucije se strinjajo, da bi 
morala letna poročila o spremljanju bolj na 
splošno usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

_________________ _________________
3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in opombo ter 
pravilni sklic UL v opombi] Uredba (EU) 
.../... Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah (UL C ..., .....str. 
....)

3 [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136 (COD) v besedilo in opombo ter 
pravilni sklic UL v opombi] Uredba (EU) 
.../... Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah (UL C ..., .....str. 
....)

Or. bg

Predlog spremembe 246
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 1 – točka 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. Tri institucije soglašajo, da se bodo 
v skladu s členom 2 PEU usklajevale in da 
bodo sodelovale z namenom spodbujanja 
in krepitve spoštovanja vrednot Unije.

1. Tri institucije soglašajo, da se bodo 
v skladu s členom 2 PEU usklajevale in da 
bodo sodelovale z namenom spodbujanja, 
krepitve in uveljavljanja spoštovanja 
vrednot Unije.

Or. en

Predlog spremembe 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
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Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 1 – točka 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. Tri institucije soglašajo, da se bodo 
v skladu s členom 2 PEU usklajevale in da 
bodo sodelovale z namenom spodbujanja 
in krepitve spoštovanja vrednot Unije.

1. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
skladu s členom 2 PEU z usklajevanjem in 
sodelovanjem spodbujale, krepile in 
uveljavljale spoštovanje temeljnih vrednot 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 248
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 1 – točka 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. Tri institucije soglašajo, da se bodo 
v skladu s členom 2 PEU usklajevale in da 
bodo sodelovale z namenom spodbujanja 
in krepitve spoštovanja vrednot Unije.

1. Tri institucije soglašajo, da se bodo 
v skladu s členom 2 PEU usklajevale in da 
bodo sodelovale z namenom spodbujanja 
in uveljavljanja spoštovanja vrednot Unije.

Or. en

Predlog spremembe 249
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na področjih vrednot Unije. Letni 
cikel spremljanja bo sestavljen iz 

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na področjih vrednot Unije. Letni 
cikel spremljanja bo sestavljen iz 
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pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov.

pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov, 
vključno z izvajanjem priporočil.

Or. en

Predlog spremembe 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na področjih vrednot Unije. Letni 
cikel spremljanja bo sestavljen iz 
pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov.

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na vseh področjih vrednot Unije. 
Letni cikel spremljanja bo sestavljen iz 
pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
poročili in priporočili za posamezne 
države, ter faze naknadnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 251
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega, dejavnega, preglednega in 
vzajemnega sodelovanja organizirale letni 
cikel spremljanja vrednot Unije, ki bo 
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prakse na področjih vrednot Unije. Letni 
cikel spremljanja bo sestavljen iz 
pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov.

zajemal težave in najboljše prakse na 
področjih vrednot Unije. Letni cikel 
spremljanja bo sestavljen iz pripravljalne 
faze, objave letnega poročila o spremljanju 
vrednot Unije (v nadaljevanju: letno 
poročilo), vključno s priporočili, in faze 
naknadnih ukrepov.

Or. ro

Predlog spremembe 252
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na področjih vrednot Unije. Letni 
cikel spremljanja bo sestavljen iz 
pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov.

2. Tri institucije soglašajo, da bodo v 
duhu iskrenega in vzajemnega sodelovanja 
organizirale letni cikel spremljanja vrednot 
Unije, ki bo zajemal težave in najboljše 
prakse na vseh področjih vrednot Unije. 
Letni cikel spremljanja bo sestavljen iz 
pripravljalne faze, objave letnega poročila 
o spremljanju vrednot Unije (v 
nadaljevanju: letno poročilo), vključno s 
priporočili, in faze naknadnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 253
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina izvaja ocene v zvezi z 
demokracijo, pravno državo in temeljnimi 
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letnem ciklu spremljanja. Delovna skupina 
k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
posvetuje tudi z neodvisnimi strokovnjaki.

pravicami v državah članicah ter olajšuje 
usklajevanje in sodelovanje med tremi 
institucijami v letnem ciklu spremljanja. 
Delovna skupina k sodelovanju na 
sestankih povabi Agencijo Evropske unije 
za temeljne pravice, in sicer skupaj z 
Beneško komisijo in Skupino držav proti 
korupciji, Organizacijo združenih 
narodov, Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami in 
organizacijami civilne družbe. Delovna 
skupina se redno posvetuje tudi z 
neodvisnimi strokovnjaki ter vzpostavi 
kanale, prek katerih lahko fizične in 
pravne osebe predložijo obrazložena 
mnenja. Delovna skupina se opira na 
ugotovitve organizacij in neodvisnih 
strokovnjakov, s katerimi se posvetuje.

Or. en

Predlog spremembe 254
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 
letnem ciklu spremljanja. Delovna skupina 
k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
posvetuje tudi z neodvisnimi strokovnjaki.

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 
letnem ciklu spremljanja ter sprejme 
metodologijo za letno poročilo. Delovna 
skupina k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
posvetuje tudi z neodvisnimi strokovnjaki, 
organizacijami civilne družbe in 
zagovorniki človekovih pravic ter oblikuje 
mehanizem Unije, s katerim tiste, ki 
prispevajo k postopku, ščiti pred 
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morebitnimi povračilnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 
letnem ciklu spremljanja. Delovna skupina 
k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
posvetuje tudi z neodvisnimi strokovnjaki.

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v vseh 
fazah letnega cikla spremljanja. Delovna 
skupina k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
neposredno posvetuje tudi z neodvisnimi 
strokovnjaki, organizacijami civilne 
družbe in zagovorniki človekovih pravic. 
Delovna skupina redno objavlja poročila 
o svojem delu.

Or. en

Predlog spremembe 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 

3. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ustanovile stalno medinstitucionalno 
delovno skupino za vrednote Unije (v 
nadaljevanju: delovna skupina). Delovna 
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skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 
letnem ciklu spremljanja. Delovna skupina 
k sodelovanju na sestankih povabi 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice. Delovna skupina se redno 
posvetuje tudi z neodvisnimi strokovnjaki.

skupina olajšuje usklajevanje in 
sodelovanje med tremi institucijami v 
letnem ciklu spremljanja. Delovna skupina 
se redno posvetuje tudi z neodvisnimi 
strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. Delovna skupina na podlagi 
predlogov Evropskega parlamenta in 
Sveta imenuje skupino neodvisnih 
strokovnjakov kot dodaten neodvisen 
instrument v okviru ugotavljanja kršitev 
in primerov dobre prakse za izvajanje 
vrednot Unije iz člena 2 PEU. Skupina 
neodvisnih strokovnjakov svoje ugotovitve 
pravočasno predloži delovni skupini in 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 258
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. Delovni skupini predseduje 
predstavnik Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice.
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Or. en

Predlog spremembe 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki 
za zbiranje informacij za letno poročilo. 
Posvetovanje z deležniki poteka v prvem 
četrtletju vsakega leta. Posvetovanje je 
pregledno in temelji na jasni in natančni 
metodologiji, ki jo določi delovna skupina. 
Metodologija v ustrezni obliki vsekakor 
zajema referenčne vrednosti, navedene v 
prilogah k odločbam 
Komisije 2006/928/ES in 2006/929/ES.

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki 
za zbiranje informacij za letno poročilo. 
Posvetovanje z deležniki poteka v prvem 
četrtletju vsakega leta. Posvetovanje je 
pregledno in temelji na jasni in natančni 
metodologiji, ki jo določi delovna skupina, 
in sicer po celovitem in preglednem 
posvetovanju z deležniki in neodvisnimi 
strokovnjaki. Metodologija v ustrezni 
obliki vsekakor zajema referenčne 
vrednosti, navedene v prilogah k odločbam 
Komisije 2006/928/ES in 2006/929/ES.

Or. en

Predlog spremembe 260
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki 
za zbiranje informacij za letno poročilo. 
Posvetovanje z deležniki poteka v prvem 
četrtletju vsakega leta. Posvetovanje je 
pregledno in temelji na jasni in natančni 
metodologiji, ki jo določi delovna skupina. 
Metodologija v ustrezni obliki vsekakor 

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z vsemi 
deležniki, vključno s predstavniki držav 
članic, za zbiranje informacij za letno 
poročilo. Posvetovanje z deležniki poteka v 
prvem četrtletju vsakega leta. Posvetovanje 
je pregledno in temelji na jasni, objektivni 
in natančni metodologiji, ki jo določi 
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zajema referenčne vrednosti, navedene v 
prilogah k odločbam Komisije 
2006/928/ES in 2006/929/ES.

delovna skupina. Metodologija v ustrezni 
obliki vsekakor zajema referenčne 
vrednosti, navedene v prilogah k odločbam 
Komisije 2006/928/ES in 2006/929/ES.

Or. bg

Predlog spremembe 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki 
za zbiranje informacij za letno poročilo. 
Posvetovanje z deležniki poteka v prvem 
četrtletju vsakega leta. Posvetovanje je 
pregledno in temelji na jasni in natančni 
metodologiji, ki jo določi delovna skupina. 
Metodologija v ustrezni obliki vsekakor 
zajema referenčne vrednosti, navedene v 
prilogah k odločbam 
Komisije 2006/928/ES in 2006/929/ES.

4. Komisija vsako leto organizira 
ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki 
za zbiranje informacij za letno poročilo. 
Posvetovanje z deležniki poteka v prvem 
četrtletju vsakega leta. Posvetovanje je 
pregledno in temelji na jasni in natančni 
metodologiji, ki jo določi delovna skupina. 
Metodologija v ustrezni obliki vsekakor 
zajema referenčne vrednosti, kot so tiste, 
navedene v prilogah k odločbam 
Komisije 2006/928/ES in 2006/929/ES.

Or. en

Predlog spremembe 262
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 

5. Posvetovanje z deležniki daje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
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vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
ustrezne prispevke k posvetovanju na svoji 
spletni strani pred objavo letnega poročila.

vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo, vključno z 
informacijami deležnikov, ki ponujajo 
različna mnenja o isti zadevi. Komisija 
objavi ustrezne prispevke k posvetovanju 
na svoji spletni strani pred objavo letnega 
poročila.

Or. en

Predlog spremembe 263
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
ustrezne prispevke k posvetovanju na svoji 
spletni strani pred objavo letnega poročila.

5. Posvetovanje z deležniki daje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
nacionalnim institucijam za človekove 
pravice in organom za enakost, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi ter 
Organizacije združenih narodov, 
institucijam, organom, uradom in 
agencijam Unije ter državam članicam, 
vključno z nacionalnimi parlamenti in 
lokalnimi organi, da prispevajo k letnemu 
poročilu. Komisija vključi informacije, ki 
jih predložijo deležniki, v letno poročilo. 
Komisija objavi ustrezne prispevke k 
posvetovanju na svoji spletni strani pred 
objavo letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
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Priloga I – del 2 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
ustrezne prispevke k posvetovanju na svoji 
spletni strani pred objavo letnega poročila.

5. Posvetovanje z deležniki daje 
priložnost institucijam, organom, uradom 
in agencijam Unije ter državam članicam, 
vključno z nacionalnimi parlamenti in 
lokalnimi organi, organizacijam civilne 
družbe, strokovnim združenjem in mrežam 
ter organom Sveta Evrope in Organizacije 
združenih narodov, da prispevajo k 
letnemu poročilu. Komisija vključi 
informacije, ki jih predložijo deležniki, v 
letno poročilo. Komisija objavi ustrezne 
prispevke k posvetovanju na svoji spletni 
strani pred objavo letnega poročila, če s 
tem soglašajo tisti, ki so predložili 
prispevke.

Or. en

Predlog spremembe 265
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
ustrezne prispevke k posvetovanju na svoji 
spletni strani pred objavo letnega poročila.

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
prispevke deležnikov k posvetovanju na 
svoji spletni strani pred objavo letnega 
poročila.

Or. bg
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Predlog spremembe 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. Posvetovanje z deležniki dalje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da 
prispevajo k letnemu poročilu. Komisija 
vključi informacije, ki jih predložijo 
deležniki, v letno poročilo. Komisija objavi 
ustrezne prispevke k posvetovanju na svoji 
spletni strani pred objavo letnega poročila.

5. Posvetovanje z deležniki daje 
priložnost organizacijam civilne družbe, 
strokovnim združenjem in mrežam, 
organom Sveta Evrope, institucijam, 
organom, uradom in agencijam Unije ter 
državam članicam, vključno z ustreznimi 
nacionalnimi organi, da prispevajo k 
letnemu poročilu. Komisija vključi 
informacije, ki jih predložijo deležniki, v 
letno poročilo. Komisija objavi ustrezne 
prispevke k posvetovanju na svoji spletni 
strani pred objavo letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 267
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse uradne informacije, 
ki jih ima na voljo. V zvezi s tem so 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
uveljavljenih mednarodnih organizacij, ki 
pripravljajo ustrezne študije. V primeru 
znatnega odstopanja med ocenama dveh 
mednarodnih organizacij, ki v okviru 
mehanizma delujeta na določenem 
območju, Evropska komisija izvede lastno 
neodvisno oceno situacije.

Or. bg
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Predlog spremembe 268
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo, 
skupino držav proti korupciji, Svetovalnim 
odborom Sveta Evrope o Okvirni 
konvenciji za varstvo narodnih manjšin in 
Odborom strokovnjakov Evropske listine 
Sveta Evrope za regionalne in manjšinske 
jezike, ter drugih mednarodnih organizacij, 
ki pripravljajo ustrezne študije.

Or. en

Predlog spremembe 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo, 
Evropsko komisijo za boj proti rasizmu in 
nestrpnosti, nedavno ustanovljenim 
usmerjevalnim odborom za boj proti 
diskriminaciji, raznolikost in vključenost 
ter skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
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ustrezne študije.

Or. en

Predlog spremembe 270
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo, ter jasno in natančno 
metodologijo, ki jo določi delovna 
skupina. V zvezi s tem so še posebej 
pomembni ocena, ki jo izvede delovna 
skupina, ter poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

Or. en

Predlog spremembe 271
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo, 
skupino držav proti korupciji ter skupino 
strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje 
proti nasilju nad ženskami in nasilju v 
družini, ter drugih mednarodnih 
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organizacij, ki pripravljajo ustrezne študije.

Or. en

Predlog spremembe 272
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, Sveta 
Evrope, vključno z Beneško komisijo in 
skupino držav proti korupciji, ter drugih 
mednarodnih organizacij, ki pripravljajo 
ustrezne študije.

6. Komisija pri pripravi letnega 
poročila uporabi vse informacije, ki jih ima 
na voljo, vključno z ustreznimi 
resolucijami in poročili Evropskega 
parlamenta. V zvezi s tem so še posebej 
pomembna poročila in podatki Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora, Sveta Evrope, Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi in 
organov Organizacije združenih narodov, 
ter drugih mednarodnih organizacij, ki 
pripravljajo ustrezne študije, ocene in 
priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. Imenovani predstavniki vseh treh 
institucij imajo možnost, da opravijo 
omejeno število obiskov za ugotavljanje 
dejstev v državah članicah, da pridobijo 
dodatne informacije in pojasnijo stanje 
vrednot Unije v zadevnih državah članicah. 
Komisija vključi informacije v letno 
poročilo.

7. Imenovani predstavniki delovne 
skupine imajo možnost, da opravijo 
omejeno število obiskov za ugotavljanje 
dejstev v državah članicah, da pridobijo 
dodatne informacije in pojasnijo stanje 
vrednot Unije v zadevnih državah članicah. 
Komisija uporabi informacije v letnem 
poročilu.
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Or. en

Predlog spremembe 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. Imenovani predstavniki vseh treh 
institucij imajo možnost, da opravijo 
omejeno število obiskov za ugotavljanje 
dejstev v državah članicah, da pridobijo 
dodatne informacije in pojasnijo stanje 
vrednot Unije v zadevnih državah članicah. 
Komisija vključi informacije v letno 
poročilo.

7. Imenovani predstavniki vseh treh 
institucij imajo možnost, da opravijo 
obiske za ugotavljanje dejstev v državah 
članicah, da pridobijo dodatne informacije 
in pojasnijo stanje vrednot Unije v 
zadevnih državah članicah. Komisija 
vključi informacije v letno poročilo.

Or. en

Predlog spremembe 275
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 8 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Komisija obvesti delovno skupino o 
napredku, doseženem v pripravljalni fazi.

8. Komisija redno obvešča delovno 
skupino o napredku, doseženem v 
pripravljalni fazi, in ji v zvezi s tem 
predloži osnutek poročila.

Or. en

Predlog spremembe 276
Malin Björk

Predlog resolucije
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Priloga I – del 2 – točka 8 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Komisija obvesti delovno skupino o 
napredku, doseženem v pripravljalni fazi.

8. Komisija redno obvešča delovno 
skupino o napredku, doseženem v 
pripravljalni fazi.

Or. en

Predlog spremembe 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 8 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Komisija obvesti delovno skupino o 
napredku, doseženem v pripravljalni fazi.

8. Komisija redno obvešča delovno 
skupino o napredku, doseženem v 
pripravljalni fazi.

Or. en

Predlog spremembe 278
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 8 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. Komisija obvesti delovno skupino o 
napredku, doseženem v pripravljalni fazi.

8. Komisija redno obvešča delovno 
skupino o napredku, doseženem v 
pripravljalni fazi.

Or. bg

Predlog spremembe 279
Malin Björk
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Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi ocene, ki jo izvede delovna 
skupina, in informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati vsaj pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z demokracijo, pravno 
državo in temeljnimi pravicami v državah 
članicah, in sicer na podlagi meril iz 
seznama meril za pravno državo, ki ga je 
oblikovala Beneška komisija. Letno 
poročilo je nepristransko in temelji na 
objektivno zbranih dokazih ter upošteva 
enako obravnavanje vseh držav članic. 
Obseg poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Komisija izda 
obrazloženo mnenje, če se odloči, da 
ugotovitev skupine strokovnjakov ne bo v 
celoti vključila v letno poročilo. Letno 
poročilo bi moralo zajemati pozitiven in 
negativen razvoj v zvezi z vrednotami 
Unije iz člena 2 PEU v vsaki od držav 
članic. Letno poročilo je nepristransko in 
temelji na objektivno zbranih dokazih ter 
upošteva enako obravnavanje vseh držav 
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članic. Obseg poročanja bi moral odražati 
resnost situacije, ki se obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 281
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo celovito zajemati pozitiven in 
negativen razvoj v zvezi z vrednotami 
Unije v državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava. Komisija v letno 
poročilo vključi poglavje o postopku za 
ugotavljanje kršitev v zvezi z vrednotami 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
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zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic, pa tudi 
načela subsidiarnosti, sorazmernosti in 
nujnosti. Obseg poročanja bi moral 
odražati resnost situacije, ki se obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

9. Skupina strokovnjakov, ki jih 
izbereta Komisija in Evropski parlament, 
pripravi letno poročilo na podlagi 
informacij, zbranih med pripravljalno fazo. 
Letno poročilo bi moralo zajemati 
pozitiven in negativen razvoj v zvezi z 
vrednotami Unije v državah članicah. 
Letno poročilo je nepristransko in temelji 
na objektivno zbranih dokazih ter upošteva 
enako obravnavanje vseh držav članic. 
Obseg poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 284
Maria Grapini

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj, ugotovljen na podlagi jasno 
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državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

določenih meril, v zvezi z vrednotami 
Unije v državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

Or. ro

Predlog spremembe 285
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost 
situacije, ki se obravnava.

9. Komisija pripravi letno poročilo na 
podlagi uradnih informacij, zbranih med 
pripravljalno fazo. Letno poročilo bi 
moralo zajemati pozitiven in negativen 
razvoj v zvezi z vrednotami Unije v 
državah članicah. Letno poročilo je 
nepristransko in temelji na objektivno 
zbranih dokazih ter upošteva enako 
obravnavanje vseh držav članic. Obseg 
poročanja bi moral odražati resnost in 
trajanje situacije, ki se obravnava.

Or. bg

Predlog spremembe 286
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. Komisiji pri pripravi letnega 
poročila pomaga skupina neodvisnih 
strokovnjakov, sestavljena iz po enega 
strokovnjaka, ki ga med nekdanjimi 
sodniki ustavnega ali vrhovnega sodišča 
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imenuje parlament vsake države članice, 
ter desetih strokovnjakov, ki jih 
predlagajo akademski krogi, civilna 
družba in mednarodne organizacije, 
imenuje pa jih Evropski parlament. 
Osrednja naloga skupine bo 
nepristransko opredeliti glavne pozitivne 
in negativne spremembe v vsaki državi 
članici. Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice skupini zagotovi 
sekretariat. Za opravljanje te naloge se 
Agenciji dodelijo ustrezni dodatni viri.

Or. en

Predlog spremembe 287
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. Če se v zvezi s posamezno 
državo članico začne postopek iz 
člena 7 PEU, so v priporočilih izraženi 
pomisleki iz obrazloženega predloga. V 
priporočilih so določeni konkretni cilji in 
časovni okviri za izvajanje. Priporočila 
upoštevajo raznolikost političnih in pravnih 
sistemov držav članic. Izvajanje priporočil 
se oceni v poznejših letnih poročilih ali po 
potrebi v nujnih poročilih.

Or. en

Predlog spremembe 288
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni objektivni cilji in časovni okviri 
za njihovo izvajanje. Priporočila 
upoštevajo raznolikost in posebne 
značilnosti političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Ti ukrepi bi morali po 
potrebi vključevati okrepljeno sodelovanje 
med državami članicami in Evropsko 
komisijo prek tehnične pomoči podporne 
službe Evropske komisije za strukturne 
reforme.

Or. bg

Predlog spremembe 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, v katerih so določeni 
minimalni standardi in zahteve v zvezi z 
demokracijo in pravno državo, da bi 
okrepili vrednote Unije. V priporočilih so 
določeni konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

Or. en

Predlog spremembe 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume
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Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za posamezne države članice, katerih cilj je 
okrepiti spodbujanje in varstvo vrednot 
Unije. V priporočilih so določeni konkretni 
cilji in časovni okviri za izvajanje. 
Priporočila upoštevajo raznolikost 
političnih in pravnih sistemov držav članic. 
Izvajanje priporočil se oceni v poznejših 
letnih poročilih ali po potrebi v nujnih 
poročilih.

Or. en

Predlog spremembe 291
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
vrednote Unije. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

10. Letno poročilo vsebuje priporočila 
za države članice, katerih cilj je okrepiti 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice. V priporočilih so določeni 
konkretni cilji in časovni okviri za 
izvajanje. Priporočila upoštevajo 
raznolikost političnih in pravnih sistemov 
držav članic. Izvajanje priporočil se oceni v 
poznejših letnih poročilih ali po potrebi v 
nujnih poročilih.

Or. en

Predlog spremembe 292
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 10 a (novo)



AM\1209847SL.docx 151/174 PE655.630v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10а. Pri določanju ukrepov, ki naj bodo 
izvedeni, je treba uporabiti načela 
nujnosti, sorazmernosti in 
nediskriminacije ter upoštevati resnost 
razmer, čas od začetka ravnanja, njegovo 
trajanje in ponavljanje ter namere in 
raven sodelovanja zadevne države članice 
pri odpravljanju pomanjkljivosti v 
izvajanju pravne države in drugih načel iz 
mehanizma.

Or. bg

Predlog spremembe 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje razprave o 
letnem poročilu v državah članicah, zlasti v 
nacionalnih parlamentih.

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije 
uporabijo svoja pooblastila v skladu s 
Pogodbama, da bi prispevale k 
učinkovitemu nadaljnjemu ukrepanju. Tri 
institucije si prizadevajo za spodbujanje 
razprave o letnem poročilu v državah 
članicah, zlasti v nacionalnih parlamentih.

Or. en
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Predlog spremembe 294
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje razprave o 
letnem poročilu v državah članicah, zlasti v 
nacionalnih parlamentih.

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila, vključno z izvajanjem 
ustreznih odločb Sodišča. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje razprave o 
letnem poročilu v državah članicah, zlasti v 
nacionalnih parlamentih.

Or. en

Predlog spremembe 295
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje razprave o 
letnem poročilu v državah članicah, zlasti v 
nacionalnih parlamentih.

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje pravočasne 
razprave o letnem poročilu v državah 
članicah, zlasti v nacionalnih parlamentih.
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Or. bg

Predlog spremembe 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Razprave se objavijo. Parlament in 
Svet sprejmeta stališče o letnem poročilu v 
obliki resolucij in sklepov. Evropski 
parlament in Svet v okviru nadaljnjega 
ukrepanja ocenita in razmislita o tem, v 
kolikšni meri so države članice izvajale 
prejšnja priporočila. Tri institucije si 
prizadevajo za spodbujanje razprave o 
letnem poročilu v državah članicah, zlasti v 
nacionalnih parlamentih.

12. Evropski parlament in Svet 
razpravljata o vsebini letnega poročila 
najpozneje dva meseca po datumu njegove 
objave. Parlament in Svet sprejmeta 
stališče o letnem poročilu v obliki resolucij 
in sklepov. Evropski parlament in Svet v 
okviru nadaljnjega ukrepanja ocenita in 
razmislita o tem, v kolikšni meri so države 
članice izvajale prejšnja priporočila. Tri 
institucije si prizadevajo za spodbujanje 
razprave o letnem poročilu v državah 
članicah, zlasti v nacionalnih parlamentih.

Or. en

Predlog spremembe 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in ustreznimi lokalnimi organi, 
da bi se olajšalo izvajanje priporočil. 
Komisija redno poroča o napredku dialoga. 
Komisija lahko kadar koli zagotovi 
tehnično pomoč državam članicam prek 
različnih dejavnosti.
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sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 298
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo zadevne države članice (ali 
članic), Evropskega parlamenta ali Sveta 
začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli, tudi na zahtevo zadevne 
države članice, zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

Or. bg

Predlog spremembe 299
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
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članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti, lokalnimi organi, 
organizacijami civilne družbe in 
zagovorniki človekovih pravic, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu redno 
poroča o napredku dialoga. Komisija lahko 
kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 301



PE655.630v01-00 156/174 AM\1209847SL.docx

SL

Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila lahko Komisija na lastno pobudo 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

13. Na podlagi ugotovitev letnega 
poročila Komisija na lastno pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta 
začne dialog z eno ali več državami 
članicami, vključno z nacionalnimi 
parlamenti in lokalnimi organi, da bi se 
olajšalo izvajanje priporočil. Komisija 
redno poroča o napredku dialoga. Komisija 
lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč 
državam članicam prek različnih 
dejavnosti. Evropski parlament v 
sodelovanju z nacionalnimi parlamenti 
organizira medparlamentarno razpravo o 
ugotovitvah letnega poročila.

Or. en

Predlog spremembe 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. Tri institucije bi morale pri 
določanju prednostnih nalog za 
financiranje upoštevati ugotovitve letnega 
poročila. Kadar Komisija oblikuje 
ustrezne letne delovne programe za 
izplačilo sredstev Unije v okviru deljenega 
ali neposrednega upravljanja, zlasti 
vključi ciljno podporo nacionalnim 
akterjem, ki prispevajo k spodbujanju in 
varovanju vrednot Unije, kot so 
organizacije civilne družbe.
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Or. en

Predlog spremembe 303
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 14 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložijo utemeljen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložita obrazložen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije in da so lahko podlaga 
za začetek postopkov iz člena 258 PDEU 
in člena 7 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 14 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložijo utemeljen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU in 
člena 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx1a ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložita obrazložen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

_________________
1a [namesto xxxx vstavite končno številko 
2018/136(COD) v besedilo].
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Or. en

Predlog spremembe 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 14 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložijo utemeljen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije ter tretjine držav članic, da Svetu 
predložijo obrazložen predlog v skladu s 
členom 7(1) PEU, vse tri institucije 
soglašajo, da bi morala letna poročila 
usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

Or. en

Predlog spremembe 306
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 14 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta in 
Komisije, da Svetu predložijo utemeljen 
predlog v skladu s členom 7(1) PEU, vse 
tri institucije soglašajo, da bi morala letna 
poročila usmerjati njihove ukrepe v zvezi z 
vrednotami Unije.

14. Brez poseganja v pristojnosti 
Komisije na podlagi člena 258 PDEU ter 
pravico Evropskega parlamenta, Komisije 
in tretjine držav članic, da Svetu 
predložijo obrazložen predlog v skladu s 
členom 7 PEU, vse tri institucije soglašajo, 
da bi morala letna poročila usmerjati 
njihove ukrepe v zvezi z vrednotami Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 307
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 14 – podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nujno poročilo črtano

Or. bg

Predlog spremembe 308
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. Kadar razmere v eni ali več 
državah članicah predstavljajo 
neposredno in resno škodo vrednotam 
Unije, lahko Evropski parlament ali Svet 
izjemoma zaprosita Komisijo, da pripravi 
nujno poročilo o stanju. Komisija pripravi 
poročilo ob posvetovanju z delovno 
skupino. Komisija objavi nujno poročilo 
najpozneje dva meseca po zahtevi 
Evropskega parlamenta ali Sveta. 
Ugotovitve iz nujnega poročila bi bilo 
treba vključiti v naslednje letno poročilo. 
V nujnem poročilu so lahko navedena 
priporočila za odpravo neposredne 
nevarnosti za vrednote Unije.

črtano

Or. bg

Predlog spremembe 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Evropski 
parlament ali Svet izjemoma zaprosita 
Komisijo, da pripravi nujno poročilo o 
stanju. Komisija pripravi poročilo ob 
posvetovanju z delovno skupino. Komisija 
objavi nujno poročilo najpozneje dva 
meseca po zahtevi Evropskega parlamenta 
ali Sveta. Ugotovitve iz nujnega poročila bi 
bilo treba vključiti v naslednje letno 
poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije.

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Komisija 
izjemoma, in sicer bodisi na lastno 
pobudo bodisi na zahtevo Evropskega 
parlamenta ali Sveta, pripravi nujno 
poročilo o stanju. Komisija pripravi 
poročilo ob posvetovanju z delovno 
skupino. Komisija objavi nujno poročilo 
najpozneje dva meseca po zahtevi 
Evropskega parlamenta ali Sveta. 
Ugotovitve iz nujnega poročila bi bilo 
treba vključiti v naslednje letno poročilo. V 
nujnem poročilu so lahko navedena 
priporočila za odpravo neposredne 
nevarnosti za vrednote Unije.

Or. en

Predlog spremembe 310
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Evropski 
parlament ali Svet izjemoma zaprosita 
Komisijo, da pripravi nujno poročilo o 
stanju. Komisija pripravi poročilo ob 
posvetovanju z delovno skupino. Komisija 
objavi nujno poročilo najpozneje dva 
meseca po zahtevi Evropskega parlamenta 
ali Sveta. Ugotovitve iz nujnega poročila bi 
bilo treba vključiti v naslednje letno 
poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije.

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Komisija 
izjemoma pripravi nujno poročilo o stanju, 
bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo 
Evropskega parlamenta ali Sveta. 
Komisija pripravi poročilo ob 
posvetovanju z delovno skupino. Komisija 
objavi nujno poročilo najpozneje dva 
meseca po zahtevi Evropskega parlamenta 
ali Sveta. Ugotovitve iz nujnega poročila bi 
bilo treba vključiti v naslednje letno 
poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, 
Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Evropski 
parlament ali Svet izjemoma zaprosita 
Komisijo, da pripravi nujno poročilo o 
stanju. Komisija pripravi poročilo ob 
posvetovanju z delovno skupino. Komisija 
objavi nujno poročilo najpozneje dva 
meseca po zahtevi Evropskega parlamenta 
ali Sveta. Ugotovitve iz nujnega poročila bi 
bilo treba vključiti v naslednje letno 
poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije.

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega 
parlamenta ali Sveta pripravi nujno 
poročilo o stanju. Komisija pripravi 
poročilo ob posvetovanju z delovno 
skupino. Komisija objavi nujno poročilo 
najpozneje dva meseca po zahtevi 
Evropskega parlamenta ali Sveta. 
Ugotovitve iz nujnega poročila bi bilo 
treba vključiti v naslednje letno poročilo. V 
nujnem poročilu so lahko navedena 
priporočila za odpravo neposredne 
nevarnosti za vrednote Unije.

Or. en

Predlog spremembe 312
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko Evropski 
parlament ali Svet izjemoma zaprosita 
Komisijo, da pripravi nujno poročilo o 
stanju. Komisija pripravi poročilo ob 
posvetovanju z delovno skupino. Komisija 
objavi nujno poročilo najpozneje dva 

15. Kadar razmere v eni ali več državah 
članicah predstavljajo neposredno in resno 
škodo vrednotam Unije, lahko delovna 
skupina, Evropski parlament ali Svet 
zaprosijo Komisijo, da pripravi nujno 
poročilo o stanju. Komisija pripravi 
poročilo ob posvetovanju z delovno 
skupino. Komisija nujno poročilo objavi v 
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meseca po zahtevi Evropskega parlamenta 
ali Sveta. Ugotovitve iz nujnega poročila bi 
bilo treba vključiti v naslednje letno 
poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije.

enem mesecu. Ugotovitve iz nujnega 
poročila bi bilo treba vključiti v naslednje 
letno poročilo. V nujnem poročilu so lahko 
navedena priporočila za odpravo 
neposredne nevarnosti za vrednote Unije, 
vključno s predlogi za izdajo začasne 
odredbe, ki se vložijo pri Sodišču.

Or. en

Predlog spremembe 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 
mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU in Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo upoštevale cilje 
tega medinstitucionalnega sporazuma v 
politikah Unije.

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 
mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU in Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo preprečevale 
nepotrebno podvajanje obstoječih 
instrumentov ter jih kot prednostno 
možnost povezale in vključile v letni cikel 
spremljanja. Zavezujejo se tudi, da bodo 
upoštevale cilje tega medinstitucionalnega 
sporazuma v politikah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 
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mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU in Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo upoštevale cilje 
tega medinstitucionalnega sporazuma v 
politikah Unije.

mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU in Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo preprečevale 
nepotrebno podvajanje obstoječih 
instrumentov ter jih kot prednostno 
možnost povezale in vključile v letni cikel 
spremljanja. Zavezujejo se tudi, da bodo 
upoštevale cilje tega medinstitucionalnega 
sporazuma v politikah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 
mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU in Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo upoštevale cilje 
tega medinstitucionalnega sporazuma v 
politikah Unije.

16. Tri institucije priznavajo dopolnilno 
naravo letnega cikla spremljanja in drugih 
mehanizmov za varstvo in spodbujanje 
vrednot Unije, zlasti postopek iz 
člena 7 PEU, postopke za ugotavljanje 
kršitev in Uredbo (EU) 2020/xxxx. 
Zavezujejo se, da bodo upoštevale cilje 
tega medinstitucionalnega sporazuma v 
politikah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 316
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 
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pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije lahko med drugim preučijo, ali 
je mogoče politike Unije, ki zahtevajo 
visoko raven vzajemnega zaupanja, 
ohraniti ob upoštevanju sistemskih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v letnem 
poročilu.

pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije lahko med drugim preučijo, ali 
je mogoče politike Unije, ki zahtevajo 
visoko raven vzajemnega zaupanja, 
ohraniti ob upoštevanju sistemskih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v letnem 
poročilu. Komisija se zavezuje, da bo 
ocenila ustreznost postopkov za 
ugotavljanje kršitev, pri čemer bo med 
drugim po potrebi vložila predlog za 
izdajo začasne odredbe pri Sodišču in 
predlagala, naj se v primerih 
neizpolnjevanja začasne odredbe naloži 
plačilo denarne kazni.

Or. en

Predlog spremembe 317
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 
pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije lahko med drugim preučijo, ali 
je mogoče politike Unije, ki zahtevajo 
visoko raven vzajemnega zaupanja, 
ohraniti ob upoštevanju sistemskih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v letnem 
poročilu.

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo resne 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 
pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije lahko med drugim preučijo, ali 
je mogoče politike Unije, ki zahtevajo 
visoko raven vzajemnega zaupanja, 
ohraniti ob upoštevanju resne sistemskih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v letnem 
poročilu.

Or. bg

Predlog spremembe 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
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Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 
pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije lahko med drugim preučijo, ali 
je mogoče politike Unije, ki zahtevajo 
visoko raven vzajemnega zaupanja, 
ohraniti ob upoštevanju sistemskih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v letnem 
poročilu.

17. Tri institucije se zavežejo, da bodo, 
kadar se v letnem poročilu ugotovijo 
sistemske pomanjkljivosti v zvezi z eno ali 
več vrednotami Unije, v okviru svojih 
pristojnosti, ki jim jih podeljujeta Pogodbi, 
nemudoma ustrezno ukrepale. Tri 
institucije med drugim preučijo, ali je 
mogoče politike Unije, ki zahtevajo visoko 
raven vzajemnega zaupanja, ohraniti ob 
upoštevanju sistemskih pomanjkljivosti, 
ugotovljenih v letnem poročilu.

Or. en

Predlog spremembe 319
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 18 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. Letni cikel spremljanja, 
vzpostavljen s tem sporazumom, nadomesti 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
iz Odločbe Komisije 2006/928/ES ter 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu iz Odločbe 
Komisije 2006/929/ES, in med drugim 
izpolnjuje cilje navedenih sklepov. 
Komisija se zato zavezuje, da bo te sklepe 
razveljavila ob primernem času.

18. Letni cikel spremljanja, 
vzpostavljen s tem sporazumom, nadomesti 
mehanizem za sodelovanje in preverjanje 
napredka Romunije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja in boja proti korupciji 
iz Odločbe Komisije 2006/928/ES ter 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
napredka Bolgarije pri izpolnjevanju 
posebej določenih meril na področjih 
reforme pravosodja ter boja proti korupciji 
in organiziranemu kriminalu iz Odločbe 
Komisije 2006/929/ES, in med drugim 
izpolnjuje cilje navedenih sklepov. 
Komisija se zato zavezuje, da bo te sklepe 
razveljavila nemudoma.
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Or. bg

Predlog spremembe 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU.

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU.

Če je v letnem poročilu ugotovljeno 
tveganje resne kršitve ali resna kršitev 
vrednot Unije v državi članici, Komisija 
aktivira instrumente, ki so ji na voljo, 
vključno s finančnimi ukrepi, za 
uveljavitev spoštovanja vrednot iz 
člena 2 PEU.
Evropski parlament in Svet razpravljata o 
razmerah v državi članici in v 
obrazloženem mnenju utemeljita, ali je 
treba za uveljavitev spoštovanja vrednot iz 
člena 2 PEU aktivirati instrumente, ki so 
jima na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 321
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
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spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU.

spremljanju v okviru presoje, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU. 
Soglašajo tudi, da so negativne ocene v 
ugotovitvah letnega poročila podlaga za 
začetek postopka iz člena 7 PEU in 
začetek postopkov za ugotavljanje kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 322
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU.

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri presoji, ali obstaja očitno 
tveganje resne kršitve ali resna in vztrajna 
kršitev vrednot Unije s strani države 
članice v smislu člena 7 PEU. Soglašajo 
tudi, da bodo v skladu s členom 7 PEU 
zadevnim državam članicam podelile 
poseben status in ugotovitve letnega 
poročila vključile v postopek iz 
člena 7 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 323
Emil Radev

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri njihovi presoji, ali obstaja 
očitno tveganje resne kršitve ali resna in 

19. Tri institucije soglašajo, da bodo 
uporabile ugotovitve iz letnih poročil o 
spremljanju pri presoji, ali obstaja resna in 
vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
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vztrajna kršitev vrednot Unije s strani 
države članice v smislu člena 7 PEU.

države članice v smislu člena 7 PEU.

Or. bg

Predlog spremembe 324
Malin Björk

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bo institucija, ki začne 
predlog na podlagi člena 7(1) PEU, lahko 
sodelovala na obravnavi, kjer bo 
predstavljen ta predlog, in da bo lahko 
sodelovala pri posvetovanju v vseh fazah 
postopka. Tri institucije soglašajo, da se 
bodo v delovni skupini redno posvetovale 
glede obstoječih in morebitnih postopkov, 
začetih na podlagi člena 7 PEU.

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bo institucija, ki začne 
predlog na podlagi člena 7(1) PEU, lahko 
sodelovala na obravnavi, kjer bo 
predstavljen ta predlog, in da bo lahko 
sodelovala pri posvetovanju v vseh fazah 
postopka. Tri institucije soglašajo, da se 
bodo v delovni skupini redno posvetovale 
glede obstoječih in morebitnih postopkov, 
začetih na podlagi člena 7 PEU. Soglašajo 
tudi, da Svet v te obravnave vključi 
informacije, kako so države članice, v 
zvezi s katerimi poteka postopek iz 
člena 7 PEU, obravnavale pomisleke iz 
obrazloženega mnenja, informacije o 
vsem najnovejšem in pomembnem 
negativnem razvoju na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic, 
ter konkretna priporočila zadevnim 
državam članicam v okviru nadaljnjega 
ukrepanja po obravnavah, ki vključujejo 
roke za izvajanje takih priporočil. Svet se 
poleg tega zavezuje, da bo pravočasno 
ocenil izvajanje teh priporočil.

Or. en

Predlog spremembe 325
Sergey Lagodinsky
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Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bo institucija, ki začne 
predlog na podlagi člena 7(1) PEU, lahko 
sodelovala na obravnavi, kjer bo 
predstavljen ta predlog, in da bo lahko 
sodelovala pri posvetovanju v vseh fazah 
postopka. Tri institucije soglašajo, da se 
bodo v delovni skupini redno posvetovale 
glede obstoječih in morebitnih postopkov, 
začetih na podlagi člena 7 PEU.

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bo institucija, ki začne 
predlog na podlagi člena 7 PEU, lahko ta 
predlog predstavila v Svetu ter da bo 
izčrpno obveščena in bo sodelovala v vseh 
fazah postopka. Tri institucije soglašajo, da 
se bodo v delovni skupini redno 
posvetovale glede obstoječih in morebitnih 
postopkov, začetih na podlagi člena 7 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bo institucija, ki začne 
predlog na podlagi člena 7(1) PEU, lahko 
sodelovala na obravnavi, kjer bo 
predstavljen ta predlog, in da bo lahko 
sodelovala pri posvetovanju v vseh fazah 
postopka. Tri institucije soglašajo, da se 
bodo v delovni skupini redno posvetovale 
glede obstoječih in morebitnih postopkov, 
začetih na podlagi člena 7 PEU.

20. Za povečanje preglednosti in 
učinkovitosti postopka, določenega v 
členu 7 PEU, se tri institucije strinjajo, da 
bodo zagotovile, da bodo vse institucije 
lahko sodelovale na obravnavah v skladu s 
členom 7(1) PEU, kjer bo predstavljen ta 
predlog, in da bodo lahko sodelovale pri 
posvetovanju v vseh fazah postopka. Tri 
institucije soglašajo, da se bodo v delovni 
skupini redno posvetovale glede obstoječih 
in morebitnih postopkov, začetih na 
podlagi člena 7 PEU.

Or. en
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Predlog spremembe 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Skupna ureditev za proračunske pogoje Ureditev za proračunske pogoje

Or. en

Predlog spremembe 328
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Skupna ureditev za proračunske pogoje Skupna ureditev za proračunska orodja

Or. en

Predlog spremembe 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 – podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ureditev za postopke za ugotavljanje 
kršitev

Or. en

Predlog spremembe 330
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. Svet se zavezuje, da bo:
– upošteval, kako so države članice v 
skladu s postopkom iz člena 7 PEU 
obravnavale pomisleke iz obrazloženega 
predloga;
– v okviru obravnav na podlagi 
člena 7 PEU upošteval nadaljnji razvoj, 
vključno z napredkom in nazadovanjem;
– zadevnim državam članicam predložil 
konkretna priporočila z določenimi roki in 
organiziral nadaljnje obravnave;
– spremljal izvajanje in izvrševanje 
priporočil, vključno z usklajevanjem z 
drugimi institucijami, in opredelil 
naslednje korake, vključno z ukrepi za 
izvrševanje;
– objavil postopke v Svetu, vključno s 
poročili o obravnavi in sprejetjem vseh 
priporočil, da bi omogočil tehtno udeležbo 
vseh institucij in civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del III – točka 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. Komisija ugotovitve letnega 
poročila upošteva pri oceni, ali bi bilo 
treba začeti postopek za ugotavljanje 
kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 332
Malin Björk
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Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx.

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale v 
okviru ocene, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx. 
Soglašajo tudi, da je neizvajanje 
priporočil iz letnega poročila podlaga za 
začasno ustavitev sredstev Unije ali 
njihovo preusmeritev, vključno z vsemi 
novimi sredstvi, namenjenimi načrtu za 
okrevanje po pandemiji COVID-19, v 
zvezi z zadevno državo članico, dokler se 
situacija ponovno ne oceni in očitno 
izboljša.

Or. en

Predlog spremembe 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx.

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx. Če je v 
letnem poročilu ugotovljeno tveganje 
resne kršitve ali resna kršitev vrednot 
Unije v državi članici, Komisija v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx tej 
državi članici pošlje pisno uradno 
obvestilo.
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Or. en

Predlog spremembe 334
Sergey Lagodinsky

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx.

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx, pa tudi 
pri vseh drugih ocenah za namene 
obstoječih in prihodnjih proračunskih 
orodij.

Or. en

Predlog spremembe 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. Tri institucije soglašajo, da bodo 
ugotovitve iz letnega poročila upoštevale 
pri oceni, ali obstajajo splošne 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah v skladu s 
členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx.

21. Komisija ugotovitve iz letnega 
poročila upošteva pri oceni, ali obstajajo 
splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah v skladu 
s členom 5 Uredbe (EU) 2020/xxxx.

Or. en

Predlog spremembe 336
Malin Björk

Predlog resolucije
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Priloga I – del 3 – točka 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. Tri institucije se strinjajo, da je 
lahko letno poročilo podlaga za 
mehanizem proračunskih pogojev, ki bo 
predvidoma vzpostavljen v okviru 
sporazuma o večletnem finančnem okviru 
in skladu za okrevanju (instrument „Next 
Generation EU“).

Or. en

Predlog spremembe 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena 
Jončeva (Elena Yoncheva), Sylwia Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára 
Dobrev, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Priloga I – del 3 – točka 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. Parlament in Svet lahko od 
Komisije zahtevata, naj razvije in objavi 
posebne smernice in kazalnike za 
obravnavo ustreznih horizontalnih 
vprašanj, ki se pojavijo v letnem ciklu 
spremljanja.

Or. en


