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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

14.11.2017 B8-0595/8 

Muudatusettepanek  8 

Michał Marusik 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0595/2017 

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

Õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukord Poolas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. kordab oma 13. aprilli 2016. aasta 

resolutsioonis ja 14. septembri 2016. aasta 

resolutsioonis väljendatud seisukohta; 

kordab eelkõige oma muret kiire 

seadusandliku arengu pärast, mis toimub 

paljudes valdkondades ilma 

nõuetekohaste konsultatsioonideta ning 

sõltumatu ja õiguspärase 

põhiseaduslikkuse läbivaatamise 

võimaluseta, mistõttu tekib oht, et 

süstemaatiliselt kahjustatakse põhilisi 

inimõigusi, demokraatlikku kontrolli- ja 

tasakaalustussüsteemi ning õigusriigi 

põhimõtet; kordab eelkõige oma muret 

selliste muutuste pärast avaliku meedia, 

kriminaalõiguse, politseiseaduse, avaliku 

teenistuse seaduse, terrorismivastase 

võitluse seaduse, valitsusväliste 

organisatsioonide seaduse, 

varjupaigaõiguse, kogunemisvabaduse 

ning naiste õiguste valdkonnas; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0595/2017 
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Õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukord Poolas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. toetab Euroopa Komisjoni 

avaldatud õigusriigi soovitusi, samuti 

komisjoni poolt algatatud 

rikkumismenetlust Poola vastu ELi 

õigusnormide rikkumise tõttu; võtab 

teadmiseks komisjoni kavatsuse jälgida 

aluslepingute täitmise järelevalvajana 

olukorda Poolas ning seda, kuidas Poola 

ametiasutused võtavad tema soovitustele 

järelmeetmeid, jätkates samal ajal Poolale 

täieliku toetuse pakkumist asjakohaste 

lahenduste leidmisel ja õigusriigi 

põhimõtte tugevdamisel; 

6. lükkab tagasi Euroopa Komisjoni 

avaldatud õigusriigi soovitused, samuti 

komisjoni poolt Poola vastu ELi 

õigusnormide rikkumise tõttu algatatud 

rikkumismenetluse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0595/2017 

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

Õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukord Poolas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. nõuab tungivalt, et Poola 

parlament ja valitsus rakendaksid 

täielikult kõiki komisjoni ja Veneetsia 

komisjoni soovitusi ning hoiduksid 

reformidest, mis seaksid ohtu õigusriigi 

põhimõtte ja eriti kohtusüsteemi 

sõltumatuse austamise; nõuab sellega 

seoses mis tahes seaduste vastuvõtmise 

edasilükkamist, kuni komisjon ja 

Veneetsia komisjon on neid 

nõuetekohaselt hinnanud; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0595/2017 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub Poola valitsust üles järgima 

Euroopa Kohtu 27. juuli 2017. aasta 

ajutist korraldust kohtuasjas C-441/17 

ning viivitamata peatama Białowieża 

metsa ulatusliku raie, mis võib põhjustada 

tõsist ja pöördumatut kahju UNESCO 

maailmapärandi nimistusse kuuluvale 

alale; kutsub Poola valitsust üles peatama 

kiirkorras tagasisaatmise Valgevenesse 

kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 

2017. aasta juuni siduvate ajutiste 

korraldustega ning tagama, et kõigil, kes 

väljendavad Poola piiridel soovi taotleda 

varjupaika või rahvusvahelist kaitset, 

oleks täielik juurdepääs Poola 

varjupaigamenetlusele kooskõlas 

rahvusvaheliste kohustuste ja ELi 

õigusega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub Poola valitsust üles 

austama kogunemisvabadust, eemaldades 

praegusest rahvakogunemisi käsitlevast 

seadusest sätted, mis tähtsustavad 

valitsuse poolt heaks kiidetud tsüklilisi 

rahvakogunemisi; nõuab tungivalt, et 

ametiasutused hoiduksid kohaldamast 

kriminaalkaristusi isikutele, kes osalevad 

rahumeelsetel kogunemistel või millegi 

vastastel meeleavaldustel ning loobuda 

kriminaalsüüdistuste esitamisest 

rahumeelsetele meeleavaldajatele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. väljendab muret ajakirjanduses 

avaldatud teadete pärast opositsiooni ja 

kodanikuühiskonna liidrite üle teostatava 

politsei järelevalve kohta ning nõuab 

tungivalt, et Poola ametiasutused uuriksid 

neid teateid ning austaksid täielikult kõigi 

kodanike eraelu; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0595/2017 

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

Õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukord Poolas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. palub Poola valitsusel järgida kõiki 

sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 

põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 

konventsioonis ja rahvusvahelistes 

inimõigustealastes standardites sätestatud 

õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 

astuda komisjoniga vahetusse dialoogi; 

12. palub Poola valitsusel järgida kõiki 

sätteid, mis puudutavad õigusriigi 

põhimõtet, Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni ning 

rahvusvahelisi inimõigustealaseid 

standardeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. on veendunud, et praegune olukord 

Poolas kujutab endast selget ohtu, et 

rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 

osutatud väärtusi; teeb 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonile ülesandeks koostada vastavalt 

kodukorra artikli 83 lõike 1 punktile a 

Poola kohta eriraport, et korraldada 

täiskogul hääletus põhjendatud 

ettepaneku üle, millega palutakse 

nõukogul võtta ELi lepingu artikli 7 lõike 

1 alusel teatavad meetmed; 

14. ei ole veendunud, et praegune 

olukord Poolas kujutab endast ohtu, et 

rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 

osutatud väärtusi; 

Or. en 
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Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. peab põhjendamatuks mis tahes 

katset sekkuda liikmesriikide 

sisepoliitikasse, sealhulgas Poola 

sisepoliitikasse; 

Or. en 

 

 

 


