
 

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

PT Unida na diversidade PT 

14.11.2017 B8-0595/8 

Alteração  8 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Reitera a posição que manifestou 

nas suas resoluções de 13 de abril de 2016 

e de 14 de setembro de 2016; reitera, em 

particular, a sua preocupação face à 

rápida evolução legislativa em curso em 

muitos domínios, sem a realização das 

consultas adequadas nem a possibilidade 

de uma revisão constitucional 

independente e legítima, subsistindo assim 

o risco de ataques sistemáticos aos 

direitos humanos fundamentais, aos 

controlos e equilíbrios democráticos, bem 

como ao Estado de direito; reitera, em 

particular, a sua preocupação face a tais 

mudanças nos domínios dos meios de 

comunicação social públicos, do direito 

penal, da lei relativa à polícia, da lei da 

função pública, da lei sobre a luta contra 

o terrorismo, da lei das ONG, da lei sobre 

o asilo, da liberdade de reunião e dos 

direitos das mulheres; 

Suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Alteração  9 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Apoia as recomendações em 

matéria de Estado de direito emitidas pela 

Comissão, bem como os processos por 

infração iniciados contra a Polónia por 

violações do Direito da UE; reconhece o 

empenho da Comissão, na qualidade de 

guardiã dos Tratados, em acompanhar a 

situação na Polónia e o seguimento dado 

às suas recomendações por parte das 

autoridades polacas, não deixando de 

apoiar plenamente a Polónia a encontrar 

soluções adequadas para reforçar o 

Estado de direito; 

6. Rejeita as recomendações em 

matéria de Estado de direito emitidas pela 

Comissão, bem como os processos por 

infração iniciados contra a Polónia por 

violações do Direito da UE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Alteração  10 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta o Parlamento e o Governo 

polacos a aplicarem plenamente todas as 

recomendações da Comissão e da 

Comissão de Veneza, e a absterem-se de 

proceder a qualquer reforma que ponha 

em risco o respeito pelo Estado de direito, 

nomeadamente pela independência do 

sistema judicial; insta, neste contexto, ao 

adiamento da adoção de quaisquer 

disposições legislativas até que a 

Comissão e a Comissão de Veneza 

efetuem uma avaliação adequada; 

Suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Alteração  11 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Insta o Governo polaco a respeitar 

a ordem temporária emitida pelo Tribunal 

de Justiça da UE em 27 de julho de 2017 

no processo C-441/17 e a suspender 

imediatamente a exploração madeireira 

de grande escala na floresta de 

Bialowieza, que é suscetível de causar 

danos graves e irreversíveis para esta 

floresta classificada como património 

mundial da UNESCO; insta o Governo 

polaco a travar as declarações sumárias à 

Bielorrússia, de modo a cumprir as 

medidas provisórias vinculativas do 

TEDH de junho de 2017 e a assegurar 

que qualquer pessoa que manifeste 

intenção de requerer asilo ou proteção 

internacional nas fronteiras da Polónia 

goze de pleno acesso ao procedimento de 

asilo polaco, em conformidade com as 

obrigações internacionais e com o direito 

da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Alteração  12 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta o Governo polaco a respeitar 

o direito à liberdade de reunião, 

eliminando da atual lei nesta matéria as 

disposições que atribuem caráter 

prioritário às reuniões cíclicas aprovadas 

pelo Governo; exorta as autoridades a 

absterem-se de aplicar sanções penais a 

pessoas que participem em reuniões 

pacíficas ou contramanifestações e a 

retirarem as acusações criminais contra 

manifestantes pacíficos; 

Suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Alteração  13 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Manifesta preocupação face às 

notícias veiculadas pelos meios de 

comunicação social sobre a vigilância 

policial de líderes da oposição e da 

sociedade civil e insta as autoridades 

polacas a investigarem estas denúncias e 

a respeitarem plenamente a vida privada 

de todos os cidadãos; 

Suprimido 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Alteração  14 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Insta o Governo polaco a cumprir 

todas as disposições relacionadas com o 

Estado de direito e os direitos 

fundamentais consagrados nos Tratados, 

na Carta dos Direitos Fundamentais, na 

CEDH e nas normas internacionais em 

matéria de direitos humanos, e a 

empenhar-se diretamente no diálogo com 

a Comissão; 

12. Insta o Governo polaco a cumprir 

todas as disposições relacionadas com o 

Estado de direito, consagradas na CEDH e 

nas normas internacionais em matéria de 

direitos humanos; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Alteração  15 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que a situação atual na 

Polónia constitui um risco manifesto de 

violação grave dos valores referidos no 

artigo 2.º do TUE; encarrega a Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos de elaborar um 

relatório específico, nos termos do artigo 

83.º, n.º 1, alínea a) do Regimento, a fim 

de submeter a votação em sessão plenária 

uma proposta fundamentada para que o 

Conselho seja instado a agir de acordo 

com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, do 

TUE; 

14. Não considera que a situação atual 

na Polónia constitua um risco manifesto de 

violação grave dos valores referidos no 

artigo 2.º do TUE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Alteração  16 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Considera injustificada qualquer 

tentativa de interferência nas políticas 

internas dos Estados-Membros, incluindo 

as políticas internas da Polónia; 

Or. en 

 

 

 


