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Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li 

esprima fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

13 ta' April 2016 u f'dik tal-

14 ta' Settembru 2016; itenni, b'mod 

partikolari, it-tħassib tiegħu dwar l-

iżviluppi leġiżlattivi li qed isiru b'pass 

mgħaġġel f'ħafna oqsma mingħajr 

konsultazzjonijiet xierqa jew il-possibbiltà 

ta' rieżami kostituzzjonali indipendenti u 

leġittimu, bir-riskju li dan jimmina 

sistematikament id-drittijiet fundamentali 

tal-bniedem, il-kontrolli u l-ekwilibriji 

demokratiċi u l-istat tad-dritt; itenni, 

b'mod partikolari, it-tħassib tiegħu dwar 

tali bidliet fl-oqsma tal-midja pubblika, il-

liġi kriminali, il-liġi dwar il-pulizija, il-liġi 

dwar is-servizz ċivili, il-liġi dwar il-ġlieda 

kontra t-terroriżmu, il-liġi dwar l-NGOs, 

il-liġi dwar l-asil, il-libertà ta' għaqda u d-

drittijiet tan-nisa; 

imħassar 

Or. en 
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6. Jappoġġa r-Rakkomandazzjonijiet 

dwar l-Istat tad-Dritt maħruġa mill-

Kummissjoni, kif ukoll il-proċedimenti ta' 

ksur li din nediet kontra l-Polonja għal ksur 

tad-dritt tal-UE; jirrikonoxxi d-

determinazzjoni tal-Kummissjoni li, bħala 

gwardjana tat-Trattati, tissorvelja s-

sitwazzjoni fil-Polonja u s-segwitu għar-

rakkomandazzjonijiet tagħha min-naħa 

tal-awtoritajiet Pollakki, filwaqt li tkompli 

toffri appoġġ sħiħ lill-Polonja biex issib 

soluzzjonijiet adegwati għat-tisħiħ tal-istat 

tad-dritt; 

6. Jirrifjuta r-Rakkomandazzjonijiet 

dwar l-Istat tad-Dritt maħruġa mill-

Kummissjoni, kif ukoll il-proċedimenti ta' 

ksur li din nediet kontra l-Polonja għal ksur 

tad-dritt tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Iħeġġeġ lill-Parlament u lill-Gvern 

tal-Polonja biex jimplimentaw bis-sħiħ ir-

rakkomandazzjonijiet kollha tal-

Kummissjoni u tal-Kummissjoni ta' 

Venezja, u biex joqogħdu lura milli 

jwettqu kwalunkwe riforma li taf tpoġġi 

f'riskju r-rispett għall-istat tad-dritt, u 

b'mod partikolari l-indipendenza tal-

ġudikatura; jappella, f'dan ir-rigward, 

għall-posponiment tal-adozzjoni ta' 

kwalunkwe liġi sakemm il-Kummissjoni u 

l-Kummissjoni ta' Venezja jwettqu 

valutazzjoni xierqa; 

imħassar 

Or. en 
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8. Jistieden lill-Gvern Pollakk biex 

jikkonforma mad-digriet ratione temporis 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE tas-

27 ta' Lulju 2017 fil-Kawża C-441/17 u 

biex jissospendi minnufih il-qtugħ ta' 

siġar fuq skala kbira fil-Foresta ta' 

Białowieża, li qed jissogra li jikkawża 

dannu serju u irriversibbli lil dan is-sit ta' 

Wirt Dinji tal-UNESCO; jistieden lill-

Gvern Pollakk biex iwaqqaf ir-

ripatrijazzjonijiet sommarji lejn il-

Belarussja bil-għan li jikkonforma mad-

digriet għal miżuri provviżorji tal-QEDB 

ta' Ġunju 2017, li huwa vinkolanti, u biex 

jiżgura li kwalunkwe persuna li tesprimi l-

intenzjoni li tfittex asil jew protezzjoni 

internazzjonali fuq il-fruntieri tal-Polonja 

tgawdi aċċess sħiħ għall-proċedura 

Pollakka tal-asil f'konformità mal-obbligi 

internazzjonali u d-dritt tal-UE; 

imħassar 

Or. en 
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9. Jistieden lill-Gvern Pollakk 

jirrispetta d-dritt għal-libertà ta' għaqda 

billi jneħħi mil-liġi attwali dwar l-għaqda 

dawk id-dispożizzjonijiet li jagħtu 

preċedenza lill-assemblej "ċikliċi" 

approvati mill-gvern; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet joqogħdu lura milli japplikaw 

sanzjonijiet kriminali kontra persuni li 

jipparteċipaw f'assemblej jew 

kontradimostrazzjonijiet paċifiċi u 

jwaqqgħu l-akkużi kriminali kontra 

dimostranti paċifiċi; 

imħassar 

Or. en 

 

 

 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

14.11.2017 B8-0595/13 

Emenda  13 

Michał Marusik 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0595/2017 

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

Il-qagħda tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 
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11. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar 

rapporti tal-midja dwar sorveljanza mill-

pulizija fil-konfront ta' mexxejja tal-

oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili, u jħeġġeġ 

lill-awtoritajiet Pollakki jinvestigaw dawn 

ir-rapporti u jirrispettaw bis-sħiħ il-

privatezza taċ-ċittadini kollha; 

imħassar 

Or. en 
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12. Jistieden lill-Gvern Pollakk biex 

jikkonforma mad-dispożizzjonijiet kollha 

relatati mal-istat tad-dritt u d-drittijiet 

fundamentali minquxa fit-Trattati, fil-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali, fil-

KEDB u fl-istandards internazzjonali tad-

drittijiet tal-bniedem, u biex jinvolvi ruħu 

direttament fi djalogu mal-Kummissjoni; 

12. Jistieden lill-Gvern Pollakk 

jikkonforma mad-dispożizzjonijiet kollha 

relatati mal-istat tad-dritt, mal-KEDB u 

mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet 

tal-bniedem; 

Or. en 
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14. Jemmen li s-sitwazzjoni attwali fil-

Polonja tirrappreżenta riskju ċar ta' ksur 

serju tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-

TUE; jagħti istruzzjonijiet lill-Kumitat 

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern tiegħu biex ifassal rapport 

speċifiku f'konformità mal-

Artikolu 83(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, bil-għan li ssir votazzoni plenarja 

dwar proposta motivata li tistieden lill-

Kunsill jaġixxi skont l-Artikolu 7(1) tat-

TUE; 

14. Ma jemminx li s-sitwazzjoni 

attwali fil-Polonja tirrappreżenta riskju ta' 

ksur serju tal-valuri msemmija fl-

Artikolu 2 tat-TUE; 

Or. en 
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 14a. Iqis li kwalunkwe tentattiv ta' 

interferenza fil-politiki interni tal-Istati 

Membri, inklużi l-politiki domestiċi tal-

Polonja, mhuwiex ġustifikat; 

Or. en 

 

 

 


