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14.11.2017 B8-0595/8 

Predlog spremembe  8 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ponavlja svoje stališče, izraženo v 

resolucijah z dne 13. aprila 2016 in 14. 

septembra 2016; ponovno izraža 

zaskrbljenost posebej zaradi hitrih 

zakonodajnih sprememb na številnih 

področjih, ki potekajo brez ustreznega 

posvetovanja ali možnosti za neodvisno in 

legitimno oceno ustavnosti, kar lahko 

povzroči načrtno spodkopavanje temeljnih 

človekovih pravic, nadzora in delitve 

oblasti ter pravne države; ponovno izraža 

zaskrbljenost zlasti zaradi takih sprememb 

na področju javnih medijev, kazenske 

zakonodaje, zakonodaje o policiji, javni 

upravi, boju proti terorizmu, nevladnih 

organizacijah, azilu, svobodi zbiranja in 

pravicah žensk; 

črtano 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Predlog spremembe  9 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. podpira priporočilo Komisije v 

zvezi z načelom pravne države ter 

postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je 

uvedla proti Poljski zaradi kršitev prava 

EU; potrjuje odločenost Komisije, da kot 

varuhinja pogodb spremlja razmere na 

Poljskem in izvajanje njenih priporočil s 

strani poljskih oblasti ter da hkrati še 

naprej v celoti podpira Poljsko pri iskanju 

ustreznih rešitev za krepitev načela pravne 

države; 

6. zavrača priporočila Komisije v 

zvezi z načelom pravne države ter 

postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je 

uvedla proti Poljski zaradi kršitev prava 

EU; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Predlog spremembe  10 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva poljski parlament in vlado, 

naj v celoti izvajata vsa priporočila 

Komisije in Beneške komisije ter naj ne 

uvajata reform, ki bi ogrozile spoštovanje 

načela pravne države, zlasti neodvisnost 

sodstva; poziva k odložitvi sprejemanja 

zakonov, dokler Komisija in Beneška 

komisija ne pripravita ustrezne ocene; 

črtano 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Predlog spremembe  11 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 

začasno odredbo Sodišča Evropske unije z 

dne 27. julija 2017 v zadevi C-441/17 ter 

naj takoj ustavi obsežno sečnjo v 

Beloveškem gozdu, ki lahko povzroči 

veliko in nepopravljivo škodo temu kraju 

svetovne dediščine pod zaščito UNESCA; 

poziva poljsko vlado, naj ustavi nagle 

vrnitve v Belorusijo in tako spoštuje 

zavezujoče začasne odredbe Evropskega 

sodišča za človekove pravice iz junija 

2017, poleg tega pa naj vsakomur, ki na 

poljskih mejah izrazi namero zaprositi za 

azil ali mednarodno zaščito, zagotovi 

celovit dostop do poljskega postopka za 

pridobitev azila v skladu z mednarodnimi 

obveznostmi in pravom EU; 

črtano 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Predlog spremembe  12 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 

pravico do zbiranja in v veljavnem zakonu 

o zbiranju odpravi določbe, ki dajejo 

prednost „cikličnim“ zborovanjem z 

odobritvijo vlade; poziva organe, naj 

uvajajo kazenskih sankcij proti ljudem, ki 

se udeležujejo mirnih zborovanj ali 

protidemonstracij, ter naj umaknejo 

kazenske obtožbe proti mirnim 

protestnikom; 

črtano 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Predlog spremembe  13 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. izraža zaskrbljenost zaradi poročil 

medijev o policijskem nadzoru nad 

voditelji opozicije in civilne družbe ter 

poziva poljske oblasti, naj ta poročila 

preučijo in v celoti spoštujejo zasebnost 

vseh državljanov; 

črtano 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Predlog spremembe  14 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva poljsko vlado, naj v celoti 

spoštuje vse določbe o načelu pravne 

države in temeljnih pravicah, kot jih 

določajo Pogodbe, Listina o temeljnih 

pravicah, Evropska konvencija o 

človekovih pravicah in mednarodni 

standardi o človekovih pravicah, ter naj s 

Komisijo vzpostavi neposreden dialog; 

12. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 

vse določbe o načelu pravne države, 

Evropski konvenciji o človekovih pravicah 

in mednarodnih standardih o človekovih 

pravicah; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Predlog spremembe  15 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da sedanje razmere na 

Poljskem pomenijo jasno tveganje za hudo 

kršitev vrednot iz člena 2 PEU; naroči 

svojemu Odboru za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 

naj pripravi posebno poročilo v skladu s 

členom 83(1)(a) Poslovnika, da bi na 

zasedanju glasovali o obrazloženem 

predlogu, s katerim bi Svet pozvali k 

ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU; 

14. ne meni, da sedanje razmere na 

Poljskem pomenijo tveganje za hudo 

kršitev vrednot iz člena 2 PEU; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Predlog spremembe  16 

Michał Marusik 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0595/2017 

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

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. meni, da je vsak poskus 

vmešavanja v notranjo politiko držav 

članic, vključno z nacionalno politiko 

Poljske, neupravičen; 

Or. en 

 

 


