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14.11.2017 B8-0595/8 

Poprawka  8 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. potwierdza stanowisko wyrażone w 

rezolucji z dnia 13 kwietnia 2016 r. i z 

dnia 14 września 2016 r.; przypomina w 

szczególności obawy dotyczące 

pospiesznego wprowadzania zmian 

legislacyjnych w wielu dziedzinach bez 

odpowiednich konsultacji i bez 

umożliwienia niezależnej i uprawnionej 

kontroli konstytucyjności, co oznacza 

ryzyko systematycznego naruszania 

podstawowych praw człowieka, 

demokratycznych mechanizmów 

równowagi i kontroli oraz 

praworządności; ponownie wyraża 

zwłaszcza obawy dotyczące takich zmian w 

dziedzinie mediów publicznych, prawa 

karnego, ustawy o policji, o służbie 

cywilnej, o zwalczaniu terroryzmu i o 

organizacjach pozarządowych, prawa 

azylowego, wolności zgromadzeń i praw 

kobiet; 

skreśla się 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Poprawka  9 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. popiera zalecenia Komisji w 

sprawie praworządności oraz wszczęcie 

przez nią postępowania przeciwko Polsce 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego w odniesieniu do 

naruszenia prawa UE; odnotowuje 

determinację Komisji, która jako 

strażniczka traktatów chce monitorować 

sytuację w Polsce oraz działania podjęte 

przez władze polskie na podstawie 

wydanych zaleceń, a jednocześnie w pełni 

wspierać Polskę w poszukiwaniu 

odpowiednich rozwiązań służących 

umacnianiu praworządności; 

6. odrzuca zalecenia Komisji w 

sprawie praworządności oraz wszczęcie 

przez nią postępowania przeciwko Polsce 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego w odniesieniu do 

naruszenia prawa UE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Poprawka  10 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Sejm RP i rząd do pełnego 

wdrożenia wszystkich zaleceń Komisji 

oraz komisji weneckiej, a także do 

powstrzymania się od wszelkich reform, 

które mogą zagrażać praworządności, a 

zwłaszcza niezawisłości sądownictwa; w 

związku z tym wzywa do odroczenia 

przyjmowania jakichkolwiek przepisów do 

czasu przeprowadzenia należytej oceny 

przez Komisję Europejską i komisję 

wenecką; 

skreśla się 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Poprawka  11 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa polski rząd do 

przestrzegania tymczasowego zarządzenia 

Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 

lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 oraz do 

natychmiastowego zawieszenia masowych 

wyrębów w Puszczy Białowieskiej, które 

mogą przynieść poważne i nieodwracalne 

szkody na tym obszarze, uznanym przez 

UNESCO za element światowego 

dziedzictwa przyrodniczego; wzywa rząd 

RP, by wstrzymał wydalanie na Białoruś 

w trybie przyspieszonym, a tym samym 

zastosował się do wiążących 

tymczasowych zarządzeń Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka z czerwca 

2017 r., a także do zapewnienia każdemu, 

kto wyrazi wolę ubiegania się o azyl lub 

ochronę międzynarodową u granic Polski, 

pełnego dostępu do polskiej procedury 

azylowej, stosownie do zobowiązań 

międzynarodowych i zgodnie z prawem 

UE; 

skreśla się 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Poprawka  12 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wzywa rząd RP do przestrzegania 

prawa do wolności zgromadzania się przez 

usunięcie z obecnej ustawy o 

zgromadzeniach zapisów dotyczących 

priorytetowego traktowania tzw. 

cyklicznych zgromadzeń cieszących się 

poparciem rządu; apeluje do władz o 

niestosowanie sankcji karnych wobec 

osób biorących udział w pokojowych 

zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach 

oraz o wycofanie zarzutów karnych 

przeciwko pokojowym demonstrantom; 

skreśla się 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Poprawka  13 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wyraża zaniepokojenie z powodu 

medialnych doniesień o objęciu 

przywódców opozycji i społeczeństwa 

obywatelskiego nadzorem policyjnym oraz 

wzywa władze polskie do zbadania tych 

doniesień i pełnego poszanowania 

prywatności wszystkich obywateli; 

skreśla się 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Poprawka  14 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. apeluje do rządu polskiego o 

przestrzeganie wszystkich postanowień 

dotyczących praworządności i praw 

podstawowych, zapisanych w traktatach, 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, europejskiej konwencji praw 

człowieka i w międzynarodowych 

normach odnoszących się do praw 

człowieka, a także o podjęcie 

bezpośredniego dialogu z Komisją; 

12. apeluje do rządu polskiego o 

przestrzeganie wszystkich postanowień 

dotyczących praworządności, europejskiej 

konwencji praw człowieka i 

międzynarodowych norm odnoszących się 

do praw człowieka; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Poprawka  15 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że obecna sytuacja w Polsce 

stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego 

naruszenia wartości, o których mowa w art. 

2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych do opracowania 

specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 

83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu 

przeprowadzenia głosowania na 

posiedzeniu plenarnym w sprawie 

uzasadnionego wniosku wzywającego 

Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 

ust. 1 TUE; 

14. nie uważa, aby obecna sytuacja w 

Polsce stanowiła ryzyko poważnego 

naruszenia wartości, o których mowa w art. 

2 TUE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Poprawka  16 

Michał Marusik 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0595/2017 

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

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. uważa, że wszelkie próby 

ingerowania w wewnętrzną politykę 

państw członkowskich, w tym również w 

wewnętrzne sprawy Polski, są 

nieuzasadnione; 

Or. en 

 

 

 


