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14.11.2017 B8-0595/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. opakuje svoje stanovisko vyjadrené 

v uzneseniach z 13. apríla 2016 a zo 14. 

septembra 2016; pripomína najmä svoje 

obavy z rýchlych legislatívnych opatrení v 

mnohých oblastiach bez riadnych 

konzultácií alebo možnosti nezávislého a 

legitímneho ústavného preskúmania, čím 

vzniká riziko systematického 

podkopávania základných ľudských práv, 

demokratickej kontroly a rovnováhy, ako 

aj právneho štátu; pripomína najmä svoje 

obavy, pokiaľ ide o takéto zmeny v oblasti 

verejnoprávnych médií, trestného práva, 

zákona o polícii, zákona o štátnej službe, 

zákona o boji proti terorizmu, zákona o 

MVO, azylového zákona, slobody 

zhromažďovania a práv žien; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. podporuje odporúčania týkajúce sa 

právneho štátu, ktoré vydala Komisia, ako 

aj ňou vedené konania o nesplnení 

povinnosti voči Poľsku pre porušenia práva 

Únie; berie na vedomie odhodlanie 

Komisie monitorovať, ako strážkyňa 

zmlúv, situáciu v Poľsku a plnenie jej 

odporúčaní zo strany poľských orgánov, 

pričom naďalej ponúka Poľsku plnú 

podporu pri hľadaní primeraných riešení 

na posilnenie právneho štátu; 

6. zamieta odporúčania týkajúce sa 

právneho štátu, ktoré vydala Komisia, ako 

aj ňou vedené konania o nesplnení 

povinnosti voči Poľsku pre porušenia práva 

Únie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. naliehavo vyzýva poľský 

parlament a vládu, aby v plnej miere 

vykonávali všetky odporúčania Komisie a 

Benátskej komisie a aby sa zdržali 

vykonávania akýchkoľvek reforiem, 

ktorými by sa ohrozilo dodržiavanie 

zásady právneho štátu a najmä 

nezávislosť súdnictva; v tejto súvislosti 

vyzýva na odloženie prijatia akýchkoľvek 

zákonov až do riadneho posúdenia 

Komisiou a Benátskou komisiou; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva poľskú vládu, aby v súlade 

s predbežným rozhodnutím Súdneho 

dvora Európskej únie z 27. júla 2017 vo 

veci C-441/17 okamžite pozastavila 

rozsiahlu ťažbu dreva v Bielovežskom 

lesa, ktorá môže tomuto svetovému 

dedičstvu UNESCO spôsobiť vážne a 

nenapraviteľné škody; vyzýva poľskú 

vládu, aby zastavila navracanie na 

základe skráteného konania do 

Bieloruska v súlade so záväznými 

predbežnými opatreniami Európskeho 

súdu pre ľudské práva z júna 2017 a aby 

zabezpečila, že ktokoľvek, kto chce 

požiadať o azyl alebo medzinárodnú 

ochranu na poľských hraniciach bude 

mať plný prístup k poľskému konaniu o 

azyle v súlade s medzinárodnými 

záväzkami a právom Únie; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva poľskú vládu, aby 

rešpektovala právo na slobodu 

zhromažďovania, a to tak, že zo 

súčasného zákona odstráni ustanovenia, 

ktorými sa uprednostňujú vládou 

schválené „cyklické“ zhromaždenia; 

naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby 

upustili od uplatňovania trestných sankcií 

voči účastníkom pokojných zhromaždení 

alebo protidemonštrácií a stiahli trestné 

obvinenia proti pokojným 

demonštrantom; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyjadruje znepokojenie nad 

mediálnymi správami o policajnom 

sledovaní vedúcich predstaviteľov 

opozície a občianskej spoločnosti a 

naliehavo vyzýva poľské orgány, aby tieto 

správy preskúmali a v plnej miere 

rešpektovali súkromie všetkých občanov; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva poľskú vládu, aby 

dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa 

zásady právneho štátu a základných práv 

zakotvených v zmluvách, Charte 

základných práv, EDĽP a medzinárodných 

normách v oblasti ľudských práv a 

zapojila sa do priameho dialógu s 

Komisiou; 

12. vyzýva poľskú vládu, aby 

dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa 

zásady právneho štátu, EDĽP a 

medzinárodných noriem v oblasti 

ľudských práv; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. domnieva sa, že súčasná situácia v 

Poľsku predstavuje zreteľné riziko 

vážneho porušenia hodnôt uvedených v 

článku 2 Zmluvy o EÚ; poveruje Výbor 

pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci, aby vypracoval osobitnú 

správu v súlade s článkom 83 ods. 1 písm. 

a) rokovacieho poriadku s cieľom 

uskutočniť hlasovanie v pléne o 

odôvodnenom návrhu, v ktorom sa Rada 

vyzve, aby konala v súlade s článkom 7 

ods. 1 Zmluvy o EÚ; 

14. nezastáva názor, že by súčasná 

situácia v Poľsku predstavovala riziko 

vážneho porušenia hodnôt uvedených v 

článku 2 Zmluvy o EÚ; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0595/2017 

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

Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. považuje každú snahu o zásah do 

vnútorných politík členských štátov, 

vrátane vnútroštátnych politík v Poľsku, 

za neopodstatnenú; 

Or. en 

 

 

 


