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14.11.2017 B8-0595/8 

Ændringsforslag  8 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. gentager sit standpunkt som 

udtrykt i beslutninger af 13. april 2016 og 

14. september 2016; gentager navnlig sin 

bekymring over den hastige 

lovgivningsmæssige udvikling, der finder 

sted på mange områder, uden behørig 

høring eller mulighed for en uafhængig 

og legitime forfatningsmæssige prøvelse, 

hvilket risikerer at føre til en systematisk 

underminering af grundlæggende 

menneskerettigheder, den demokratiske 

kontrol og magtadskillelse og 

retsstatsprincipperne; gentager navnlig 

sin bekymring vedrørende sådanne 

ændringer inden for offentlige medier, 

straffeloven, lovgivningen om politiet, 

lovgivningen om offentligt ansatte, 

lovgivningen om terrorbekæmpelse, 

lovgivningen om NGO'er, 

asyllovgivningen, forsamlingsfriheden og 

kvinders rettigheder; 

udgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Ændringsforslag  9 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bakker op om Kommissionens 

henstillinger om reststatsprincippet, samt 

de traktatbrudsprocedurer, den har indledt 

mod Polen for overtrædelse af EU-

lovgivningen; anerkender Kommissionens 

bestræbelser på i sin egenskab af 

traktaternes vogter at overvåge 

situationen i Polen og opfølgningen på 

sine henstillinger fra de polske 

myndigheders side, samtidig med at den 

fortsat tilbyder Polen fuld støtte til at finde 

passende løsninger til styrkelse af 

retsstatsprincippet; 

6. forkaster Kommissionens 

henstillinger om reststatsprincippet samt de 

traktatbrudsprocedurer, den har indledt 

mod Polen for overtrædelse af EU-

lovgivningen; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Ændringsforslag  10 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer indtrængende det polske 

parlament og den polske regering til fuldt 

ud at gennemføre alle henstillinger fra 

Kommissionen og Venedigkommissionen, 

og til at afholde sig fra at foretage nogen 

reformer, som vil bringe respekten for 

retsstatsprincippet, og navnlig 

domstolenes uafhængighed, i fare; 

opfordrer i denne henseende til, at 

vedtagelsen af enhver lov udsættes, indtil 

Kommissionen og Venedigkommissionen 

har foretaget en behørig vurdering; 

udgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Ændringsforslag  11 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer den polske regering til at 

efterkomme den midlertidige kendelse fra 

EU-Domstolen af 27. juli 2017 i sag C-

441/17 og omgående standse den 

omfattende skovdrift i Bialowieza-skoven, 

som risikerer at forvolde alvorlig og 

uoprettelig skade på denne UNESCO-

verdensarvslokalitet; opfordrer den polske 

regering til at sætte en stopper for 

summariske tilbagesendelser til 

Hviderusland med henblik på at 

efterkomme 

Menneskerettighedsdomstolens bindende 

foreløbige kendelser fra juni 2017, og til 

at sikre, at enhver, der udtrykker en 

hensigt om at søge asyl eller international 

beskyttelse ved Polens grænser, har fuld 

adgang til den polske asylprocedure i 

overensstemmelse med internationale 

forpligtelser og EU-retten; 

udgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Ændringsforslag  12 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer den polske regering til at 

respektere retten til forsamlingsfrihed ved 

i den nuværende lov om forsamling at 

fjerne de bestemmelser, der giver prioritet 

til regeringsgodkendte "cykliske" 

forsamlinger; opfordrer indtrængende 

myndighederne til at afstå fra at anvende 

strafferetlige sanktioner over for 

personer, der deltager i fredelige 

forsamlinger eller moddemonstrationer, 

og til at frafalde straffesagerne mod 

fredelige demonstranter; 

udgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Ændringsforslag  13 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. giver udtryk for sin bekymring 

over medierapporter om politiovervågning 

af oppositionen og civilsamfundsledere og 

opfordrer indtrængende de polske 

myndigheder til at undersøge disse 

rapporter og til fuldt ud at respektere 

privatlivets fred for alle borgere; 

udgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Ændringsforslag  14 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer den polske regering til at 

overholde alle bestemmelser vedrørende 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 

chartret om grundlæggende rettigheder, 

EMRK og de internationale 

menneskerettighedsstandarder, og til at gå 

i direkte dialog med Kommissionen; 

12. opfordrer den polske regering til at 

overholde alle bestemmelser vedrørende 

retsstatsprincippet, EMRK og de 

internationale 

menneskerettighedsstandarder; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Ændringsforslag  15 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at den nuværende situation i 

Polen udgør en klar risiko for en alvorlig 

tilsidesættelse af værdierne i artikel 2 i 

TEU; pålægger Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender at udarbejde en særlig 

betænkning i overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 83, stk. 1, litra 

a), med henblik på afholdelse af en 

afstemning på plenarmødet om et 

begrundet forslag, der opfordrer Rådet til 

at handle i overensstemmelse med artikel 

7, stk. 1, i TEU; 

14. mener ikke, at den nuværende 

situation i Polen udgør en risiko for en 

alvorlig tilsidesættelse af værdierne i 

artikel 2 i TEU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Michał Marusik 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. anser ethvert forsøg på at gribe ind 

i medlemsstaternes interne politikker, 

herunder nationale politikker i Polen, for 

at være uberettiget; 

Or. en 

 

 

 


