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14.11.2017 B8-0595/8 

Ändringsförslag  8 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet bekräftar sin 

ståndpunkt från resolutionerna av den 

13 april 2016 och den 14 september 2016. 

Parlamentet understryker i synnerhet sin 

oro över den snabba utveckling utan 

ordentliga samråd eller möjlighet till en 

oberoende och legitim prövning av 

författningsenligheten som sker på många 

områden, vilket riskerar att leda till att 

grundläggande mänskliga rättigheter, 

demokratiska kontroller och motvikter 

samt rättsstatsprincipen undergrävs 

systematiskt. Parlamentet understryker i 

synnerhet sin oro över sådana 

förändringar när det gäller offentliga 

medier, straffrätten, polislagstiftningen, 

civilsamhällslagstiftningen, lagen mot 

terrorism, lagen om icke-statliga 

organisationer, asylrätten, mötesfriheten 

och kvinnors rättigheter. 

utgår 

Or. en 

 

 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.11.2017 B8-0595/9 

Ändringsförslag  9 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet stöder de 

rekommendationer rörande rättsstaten som 

kommissionen har lagt fram, samt de 

överträdelseförfaranden på grund av brott 

mot EU-lagstiftningen som den har vidtagit 

mot Polen. Parlamentet uppskattar 

kommissionens avsikt att, som fördragens 

väktare, bevaka situationen i Polen och 

hur de polska myndigheterna följer upp 

dess rekommendationer, samtidigt som 

man fortsätter att ge sitt fulla stöd till 

Polen för att finna lämpliga lösningar för 

att stärka rättsstaten. 

6. Europaparlamentet avvisar de 

rekommendationer rörande rättsstaten som 

kommissionen har lagt fram, samt de 

överträdelseförfaranden på grund av brott 

mot EU-lagstiftningen som den har vidtagit 

mot Polen. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Ändringsförslag  10 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar det 

polska parlamentet och den polska 

regeringen att till fullo följa 

kommissionens och 

Venedigkommissionens 

rekommendationer och att avstå från alla 

reformer som skulle äventyra respekten 

för rättsstatsprincipen, och då i synnerhet 

rättsväsendets oberoende. Parlamentet 

kräver i detta sammanhang att man 

väntar med att anta alla lagar till dess att 

kommissionen och Venedigkommissionen 

har gjort en ingående granskning av dem. 

utgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Ändringsförslag  11 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

Polens regering att följa domstolens 

intermistiska beslut av den 27 juli 2017 i 

mål C-441/17 och att omedelbart avbryta 

den storskaliga avverkningen i 

Białowieża-skogen, som riskerar att 

orsaka allvarlig och oåterkallelig skada i 

detta område som tillhör Unescos 

världsarv. Parlamentet uppmanar den 

polska regeringen att stoppa det 

summariska återsändandet till Vitryssland 

och därmed följa Europadomstolens 

interimistiska beslut från juni 2017, samt 

att säkerställa att alla som uttrycker avsikt 

att söka asyl eller internationellt skydd vid 

Polens gränser ges fullt tillträde till det 

polska asylförfarandet i enlighet med 

internationella åtaganden och EU-rätten. 

utgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Ändringsförslag  12 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

Polens regering att respektera 

mötesfriheten genom att ta bort 

möteslagens befintliga bestämmelser om 

att prioritera regeringsgodkända 

”cykliska” möten. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att avstå från att vidta 

rättsliga åtgärder mot människor som 

deltar i fredliga sammankomster eller 

motdemonstrationer samt att lägga ner 

alla åtal mot fredliga demonstranter. 

utgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Ändringsförslag  13 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över medieuppgifter om 

polisövervakning av oppositionen och 

civilsamhällets ledare, samt uppmanar de 

polska myndigheterna att utreda dessa 

uppgifter samt fullt ut respektera alla 

medborgares privatliv. 

utgår 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Ändringsförslag  14 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar den 

polska regeringen att uppfylla alla 

bestämmelser rörande rättsstaten och de 

grundläggande rättigheterna som finns i 

fördragen, stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, Europakonventionen och 

internationella normer för mänskliga 

rättigheter, samt att föra en direkt dialog 

med kommissionen. 

12. Europaparlamentet uppmanar den 

polska regeringen att uppfylla alla 

bestämmelser rörande rättsstaten, 

Europakonventionen och internationella 

normer för mänskliga rättigheter 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Ändringsförslag  15 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att den 

nuvarande situationen i Polen utgör en 

allvarlig risk för ett kraftigt åsidosättande 

av de värden som anges i artikel 2 i EU-

fördraget och uppdrar åt utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att utarbeta ett 

särskilt betänkande i enlighet med 

artikel 83.1 a i arbetsordningen, i syfte att 

anta ett motiverat förslag i vilket rådet 

uppmanas att handla i enlighet med 

artikel 7.1 i EU-fördraget. 

14. Europaparlamentet anser inte att 

den nuvarande situationen i Polen utgör en 

allvarlig risk för ett kraftigt åsidosättande 

av de värden som anges i artikel 2 i EU-

fördraget. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Ändringsförslag  16 

Michał Marusik 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0595/2017 

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

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet anser att alla 

försök att blanda sig i inrikespolitiken i 

medlemsstaterna är oberättigade, vilket 

även inkluderar Polens inrikespolitik. 

Or. en 

 

 

 


