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14.11.2017 B8-0595/8 

Amendement  8 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. herhaalt het standpunt dat het in 

zijn resoluties van 13 april 2016 en 

14 september 2016 heeft verwoord; uit 

met name opnieuw zijn bezorgdheid over 

de snelle wetgevingsontwikkelingen die 

zich op veel gebieden voltrekken zonder 

behoorlijk overleg of de mogelijkheid van 

een onafhankelijke en gewettigde toetsing 

aan de grondwet, waardoor het gevaar 

bestaat van systematische ondergraving 

van de grondrechten, de democratische 

controlemechanismen en de rechtsstaat; 

geeft in het bijzonder nogmaals uiting aan 

zijn bezorgdheid over de veranderingen op 

het gebied van de openbare media, het 

strafrecht, de politiewet, de 

ambtenarenwet, de wet 

terrorismebestrijding, de ngo-wet, de 

asielwet, de vrijheid van vergadering en 

de rechten van vrouwen; 

Schrappen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Amendement  9 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. schaart zich achter de 

aanbevelingen van de Commissie inzake de 

rechtsstaat en steunt de inbreukprocedures 

die de Commissie tegen Polen heeft 

ingeleid wegens inbreuken op het EU-

recht; onderkent de vastberadenheid 

waarmee de Commissie, als hoedster van 

de Verdragen, toeziet op de situatie in 

Polen en het gevolg dat de Poolse 

autoriteiten aan haar aanbevelingen 

geven, terwijl zij Polen volledige steun 

blijft aanbieden bij het zoeken naar 

passende oplossingen om de rechtsstaat te 

versterken; 

6. verwerpt de aanbevelingen van de 

Commissie inzake de rechtsstaat, alsmede 

de inbreukprocedures die de Commissie 

tegen Polen heeft ingeleid wegens 

inbreuken op het EU-recht; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Amendement  10 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt het Poolse parlement en 

de Poolse regering met klem alle 

aanbevelingen van de Commissie en de 

Commissie van Venetië onverkort op te 

volgen en zich te onthouden van 

hervormingen die de eerbiediging van de 

rechtsstaat, en in het bijzonder de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht, in gevaar kunnen brengen; 

verzoekt in dit verband de vaststelling van 

wetten uit te stellen totdat ze naar behoren 

geëvalueerd zijn door de Commissie en de 

Commissie van Venetië; 

Schrappen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Amendement  11 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verzoekt de Poolse regering zich te 

houden aan de voorlopige beschikking 

van het Hof van Justitie van de EU van 

27 juli 2017 in Zaak C-441/17 en de 

grootscheepse houtkap in het oerbos van 

Bialowieza, die tot ernstige en 

onomkeerbare schade aan dit Unesco-

werelderfgoed dreigt te leiden, 

onmiddellijk op te schorten; verzoekt de 

Poolse regering een eind te maken aan de 

onmiddellijke uitzettingen naar Belarus 

en zo gevolg te geven aan de bindende 

voorlopige arresten van het EHRM van 

juni 2017, en ervoor te zorgen dat 

eenieder die voornemens is asiel aan te 

vragen of om internationale bescherming 

te verzoeken aan de Poolse grenzen 

volledige toegang geniet tot de Poolse 

asielprocedure, in overeenstemming met 

internationale verplichtingen en het EU-

recht; 

Schrappen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Amendement  12 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Poolse regering het 

recht van vrijheid van vergadering te 

eerbiedigen door de bepalingen op grond 

waarvan door de regering goedgekeurde 

"cyclische" vergaderingen geprioriteerd 

worden, uit de huidige wet te schrappen; 

verzoekt de autoriteiten met klem geen 

strafrechtelijke sancties op te leggen aan 

personen die deelnemen aan vreedzame 

bijeenkomsten of tegendemonstraties en 

aanklachten tegen vreedzame betogers te 

laten vallen; 

Schrappen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Amendement  13 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 

over berichten in de media over 

politietoezicht op leiders van de oppositie 

en maatschappelijke organisaties en 

verzoekt de Poolse autoriteiten met klem 

deze berichten na te trekken en de privacy 

van alle burgers volledig te eerbiedigen; 

Schrappen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Amendement  14 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Poolse regering zich te 

houden aan alle bepalingen inzake de 

rechtsstaat en de grondrechten die vervat 

zijn in de Verdragen, het Handvest van de 

grondrechten, het EVRM en de 

internationale mensenrechtennormen, en 

rechtstreeks in overleg te treden met de 

Commissie; 

12. verzoekt de Poolse regering zich te 

houden aan alle bepalingen inzake de 

rechtsstaat, het EVRM en de internationale 

mensenrechtennormen; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Amendement  15 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat er momenteel in 

Polen een duidelijk risico bestaat van 

ernstige inbreuk op de waarden als bedoeld 

in artikel 2 VEU; verzoekt zijn Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken een specifiek verslag 

op te stellen overeenkomstig artikel 83, lid 

1, onder a), van zijn Reglement, met het 

oog op een stemming in de plenaire 

vergadering over een met redenen 

omkleed voorstel waarin de Raad wordt 

verzocht om overeenkomstig artikel 7, lid 

1, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie op te treden; 

14. is niet van mening dat er 

momenteel in Polen een duidelijk risico 

bestaat van ernstige inbreuk op de waarden 

als bedoeld in artikel 2 VEU; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Amendement  16 

Michał Marusik 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0595/2017 

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

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is van mening dat elke poging om 

zich te mengen in het interne beleid van 

de lidstaten, met inbegrip van het 

binnenlandse beleid van Polen, 

ongerechtvaardigd is; 

Or. en 

 

 

 


