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LV Vienoti daudzveidībā LV 

14.11.2017 B8-0595/8 

Grozījums Nr.  8 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atkārtoti pauž savu nostāju, kas 

izklāstīta tā 2016. gada 13. aprīļa un 

2016. gada 14. septembra rezolūcijā; jo 

īpaši atkārtoti pauž bažas par straujo 

likumdošanas attīstību, kas notiek 

daudzās jomās bez pienācīgas 

apspriešanās vai neparedzot neatkarīgas 

un likumīgas pārskatīšanas iespējas 

konstitucionālajā tiesu iestādē, tādējādi 

sistemātiski iedragājot pamattiesības, 

demokrātiskās kontroles, līdzsvaru un 

tiesiskumu; jo īpaši atgādina par savām 

bažām attiecībā uz šādām pārmaiņām 

tādās jomās kā sabiedriskie plašsaziņas 

līdzekļi, krimināltiesības, likums par 

policiju, civildienesta likums, likums par 

NVO, tiesību akti patvēruma jomā, 

biedrošanās brīvība un sieviešu tiesības; 

svītrots 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Grozījums Nr.  9 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atbalsta Komisijas ieteikumus 

attiecībā uz tiesiskumu, kā arī tās uzsāktās 

pienākumu neizpildes procedūras pret 

Poliju saistībā ar ES tiesību aktu 

pārkāpumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 

nostāju kā līgumu izpildes uzraudzītājai 

iestādei novērot situāciju Polijā un veikt 

to pasākumu pēcpārbaudes, kurus Polijas 

iestādes īstenojušas pēc Komisijas 

ieteikumiem, vienlaikus turpinot sniegt 

Polijai neierobežotu atbalstu, lai rastu 

atbilstīgus risinājumus tiesiskuma 

stiprināšanai; 

6. noraida Komisijas ieteikumus 

attiecībā uz tiesiskumu, kā arī tās uzsāktās 

pienākumu neizpildes procedūras pret 

Poliju saistībā ar ES tiesību aktu 

pārkāpumiem; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Grozījums Nr.  10 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. mudina Polijas parlamentu un 

valdību pilnībā īstenot visus Komisijas un 

Venēcijas komisijas ieteikumus un 

atturēties no jebkādu reformu veikšanas, 

kuras varētu apdraudēt tiesiskuma 

ievērošanu un jo īpaši tiesu iestāžu 

neatkarību; šajā sakarībā aicina atlikt 

jebkādu tiesību aktu pieņemšanu, kamēr 

Komisija un Venēcijas komisija nav 

veikušas pienācīgu izvērtējumu; 

svītrots 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Grozījums Nr.  11 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina Polijas valdību ievērot ES 

Tiesas 2017. gada 27. jūlija pagaidu 

lēmumu lietā C–441/17 un nekavējoties 

apturēt lielapjoma mežistrādi Belovežas 

mežos, kura rada risku izraisīt nopietnu 

un neatgriezenisku kaitējumu šim 

UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 

iekļautajam objektam; aicina Polijas 

valdību pārtraukt tūlītējas izraidīšanas uz 

Baltkrieviju, lai izpildītu Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas 2017. gada jūnija 

saistošos pagaidu lēmumus, un 

nodrošināt, ka ikvienai personai, kas pauž 

vēlmi lūgt patvērumu vai starptautisko 

aizsardzību, pie Polijas robežas ir pilnīga 

piekļuve Polijas patvēruma procedūrai 

atbilstīgi starptautiskajām saistībām un 

ES tiesību aktiem; 

svītrots 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Grozījums Nr.  12 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. aicina Polijas valdību respektēt 

tiesības uz pulcēšanās brīvību, svītrojot no 

pašreiz spēkā esošā likuma par 

pulcēšanos noteikumus, ar kuriem 

prioritāte tiek piešķirta valdības 

apstiprinātajiem „cikliskajiem” 

pulcēšanās pasākumiem; mudina iestādes 

atturēties no kriminālsankciju 

piemērošanas personām, kas piedalās 

miermīlīgos pulcēšanās pasākumos vai 

pretdemonstrācijas un atteikties no 

kriminālapsūdzībām pret miermīlīgiem 

protestētājiem; 

svītrots 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Grozījums Nr.  13 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. pauž bažas par informāciju 

plašsaziņas līdzekļos, ka notiek policijas 

veikta opozīcijas un pilsoniskās 

sabiedrības līderu novērošana, un mudina 

Polijas varas iestādes izmeklēt šajā 

informācijā minētos apstākļus un pilnībā 

respektēt pilsoņu privāto dzīvi; 

svītrots 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Grozījums Nr.  14 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina Polijas valdību ievērot visus 

noteikumus, kas saistīti ar tiesiskumu un 

pamattiesībām, kā tas ir nostiprināts 

Līgumos, Pamattiesību hartā, ECTK un 

starptautiskajos cilvēktiesību standartos, kā 

arī nepastarpināti iesaistīties dialogā ar 

Komisiju; 

12. aicina Polijas valdību ievērot visus 

noteikumus, kas saistīti ar tiesiskumu un 

pamattiesībām, ECTK un starptautiskajos 

cilvēktiesību standartos; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Grozījums Nr.  15 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka pašreizējā situācija 

Polijā rada nepārprotamu risku, ka var 

notikt nopietni to vērtību pārkāpumi, kuras 

minētas LES 2. pantā; uzdod Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai 

sagatavot īpašu ziņojumu saskaņā ar 

Reglamenta 83. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu nolūkā pieņemt pamatotu 

priekšlikumu, veicot balsojumu 

plenārsēdē, kurā aicinātu Padomi rīkoties 

saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu; 

14. neuzskata, ka pašreizējā situācija 

Polijā rada nepārprotamu risku, ka var 

notikt nopietni to vērtību pārkāpumi, kuras 

minētas LES 2. pantā; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Grozījums Nr.  16 

Michał Marusik 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a uzskata, ka jebkurš mēģinājums 

iejaukties dalībvalstu iekšpolitikas jomās, 

tostarp Polijas iekšzemes politikas jomās, 

ir nepamatots; 

Or. en 

 

 


