
 

AM\1139441EL.docx  PE614.231v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

14.11.2017 B8-0595/8 

Τροπολογία  8 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επαναλαμβάνει τη θέση που έχει 

διατυπώσει στα ψηφίσματά του της 13ης 

Απριλίου 2016 και 14ης Σεπτεμβρίου 

2016· επαναλαμβάνει, ιδίως, την 

ανησυχία του για τις ταχείες νομοθετικές 

εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς 

τομείς, χωρίς κατάλληλες διαβουλεύσεις 

ή η δυνατότητα ανεξάρτητης και νόμιμης 

συνταγματικής αναθεώρησης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος 

συστηματικής υπονόμευσης των 

θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

των δημοκρατικών ελέγχων και 

ισορροπιών και του κράτους δικαίου· 

επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του 

όσον αφορά τις εν λόγω αλλαγές στους 

τομείς των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, 

του ποινικού δικαίου, της νομοθεσίας που 

διέπει την αστυνομία, της νομοθεσίας για 

τις δημόσιες υπηρεσίες, της νομοθεσίας 

σχετικά με την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, της νομοθεσίας για τις 

ΜΚΟ, της νομοθεσίας για το άσυλο, της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των 

δικαιωμάτων των γυναικών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0595/9 

Τροπολογία  9 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. στηρίζει τις συστάσεις περί του 

κράτους δικαίου που εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή, καθώς και τις διαδικασίες επί 

παραβάσει την οποία κίνησε κατά της 

Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της 

ΕΕ· αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα 

της Επιτροπής να παρακολουθεί, ως 

θεματοφύλακας των Συνθηκών, την 

κατάσταση στην Πολωνία και τη 

συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις της 

από τις πολωνικές αρχές, ενώ παράλληλα 

εξακολουθεί να παρέχει πλήρη 

υποστήριξη στην Πολωνία για την 

εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για 

την ενίσχυση του κράτους δικαίου· 

6. απορρίπτει τις συστάσεις περί του 

κράτους δικαίου που εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή, καθώς και τη διαδικασία επί 

παραβάσει την οποία κίνησε κατά της 

Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της 

ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0595/10 

Τροπολογία  10 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. παροτρύνει το Κοινοβούλιο και 

την Κυβέρνηση την Πολωνίας να 

εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις 

της Επιτροπής και της Επιτροπής της 

Βενετίας, και να απέχουν από την 

πραγματοποίηση οποιασδήποτε 

μεταρρύθμισης η οποία θα έθετε σε 

κίνδυνο τον σεβασμό του κράτους 

δικαίου, και ιδίως την ανεξαρτησία της 

δικαστικής εξουσίας· ζητεί, εν 

προκειμένω, την αναβολή της έγκρισης 

οιωνδήποτε νόμων, έως ότου διεξαχθεί 

κατάλληλη αξιολόγηση από την Επιτροπή 

και την Επιτροπή της Βενετίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0595/11 

Τροπολογία  11 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση 

να συμμορφωθεί με την προσωρινή 

διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 

27ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση C-

441/17 και να αναστείλει αμέσως την 

υλοτομία ευρείας κλίμακας στο δάσος 

Bialowieza, η οποία υπάρχει κίνδυνος να 

προξενήσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη 

ζημία στην εν λόγω τοποθεσία 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO· καλεί την Πολωνική 

Κυβέρνηση να σταματήσει τις συνοπτικές 

διαδικασίες επαναπροώθησης στη 

Λευκορωσία, ώστε να συμμορφωθεί με 

τις δεσμευτικές προσωρινές διατάξεις του 

ΕΔΑΔ του Ιουνίου 2017, και να 

διασφαλίσει ότι κάθε άτομο που 

εκδηλώνει την πρόθεσή τους να ζητήσει 

άσυλο ή διεθνή προστασία στα σύνορα 

της Πολωνίας έχει πλήρη πρόσβαση στην 

πολωνική διαδικασία ασύλου σύμφωνα με 

τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη 

νομοθεσία της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0595/12 

Τροπολογία  12 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί από την Πολωνική 

Κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι, αφαιρώντας 

από το ισχύον δίκαιο περί του 

συνέρχεσθαι τις διατάξεις που δίνουν 

προτεραιότητα στις εγκρινόμενες από την 

κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις· 

ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την 

επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 

ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 

συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 

αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 

βάρος ειρηνικών διαδηλωτών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0595/13 

Τροπολογία  13 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αναφορές των μέσων ενημέρωσης στην 

αστυνομική επιτήρηση των ηγετών της 

αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 

πολιτών, και καλεί τις πολωνικές αρχές 

να διερευνούν τις αναφορές αυτές και να 

σέβονται πλήρως την ιδιωτική ζωή όλων 

των πολιτών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Τροπολογία  14 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να 

τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν το 

κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, που κατοχυρώνονται από τις 

Συνθήκες, τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή 

πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

και να συμμετάσχει άμεσα σε διάλογο με 

την Επιτροπή· 

12. καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να 

τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν το 

κράτος δικαίου, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή 

πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

14.11.2017 B8-0595/15 

Τροπολογία  15 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση 

στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο 

σοβαρής παραβίασης των αξιών που 

ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· αναθέτει 

στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

να εκπονήσει ειδική έκθεση, σύμφωνα με 

το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

του Κανονισμού του, με σκοπό τη 

διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Ολομέλεια 

επί αιτιολογημένης πρότασης που καλεί 

το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με 

το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· 

14. δεν πιστεύει ότι η τρέχουσα 

κατάσταση στην Πολωνία συνιστά κίνδυνο 

σοβαρής παραβίασης των αξιών που 

ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

14.11.2017 B8-0595/16 

Τροπολογία  16 

Michał Marusik 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0595/2017 

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

Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. θεωρεί αδικαιολόγητη 

οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στις 

εσωτερικές πολιτικές των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων στις εσωτερικές πολιτικές 

της Πολωνίας· 

Or. en 

 

 

 


