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11.9.2020 A9-0138/1

Pozměňovací návrh 1
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se znepokojením bere na vědomí, 
že OBSE dospěla k závěru, že podjatost 
sdělovacích prostředků a netolerantní 
projevy při kampaních před parlamentními 
volbami v říjnu 2019 byly značné 
znepokojivé1 a že všichni kandidáti sice 
mohli vést kampaň svobodně, avšak vyšší 
státní úředníci využívali ke kampani akce 
financované z veřejných prostředků; dále 
konstatuje, že dominantní postavení 
vládnoucí strany ve veřejných sdělovacích 
prostředcích její zvýhodnění dále 
umocnilo2;

11. se znepokojením bere na vědomí, 
že OBSE dospěla k závěru, že podjatost 
sdělovacích prostředků a netolerantní 
projevy při kampaních před parlamentními 
volbami v říjnu 2019 byly značné 
znepokojivé1 a že všichni kandidáti sice 
mohli vést kampaň svobodně, avšak vyšší 
státní úředníci využívali ke kampani akce 
financované z veřejných prostředků; dále 
konstatuje, že dominantní postavení 
vládnoucí strany ve veřejných sdělovacích 
prostředcích její zvýhodnění dále 
umocnilo2; vyjadřuje politování nad tím, 
že nepřátelství, výhrůžky namířené proti 
sdělovacím prostředkům, netolerantní 
rétorika a případy zneužívání státních 
prostředků narušily proces polských 
prezidentských voleb v červnu a červenci 
20202a;

______________ ______________
1 OBSE/ODIHR, Předběžná zjištění a 1 OBSE/ODIHR, Předběžná zjištění a 
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závěry omezené volební pozorovatelské 
mise ODIHR, 14. října 2019.

závěry omezené volební pozorovatelské 
mise ODIHR, 14. října 2019.

2 OBSE/ODIHR, Závěrečná zpráva 
omezené volební pozorovatelské mise 
o parlamentních volbách, které se konaly 
dne 13. října 2019, Varšava, 14. února 
2020.

2 OBSE/ODIHR, Závěrečná zpráva 
omezené volební pozorovatelské mise 
o parlamentních volbách, které se konaly 
dne 13. října 2019, Varšava, 14. února 
2020.
2a OBSE/ODIHR, zvláštní mise pro 
hodnocení průběhu voleb, prohlášení 
o předběžných zjištěních a závěrech 
o druhém kole prezidentských voleb, které 
se konaly dne 12. července 2020, Varšava, 
13. července 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

Pozměňovací návrh 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je hluboce znepokojen 
disciplinárním řízením zahájeným proti 
soudcům a státním zástupcům v Polsku v 
souvislosti s jejich soudními rozhodnutími, 
která uplatňují právo Unie, nebo veřejnými 
prohlášeními na obranu soudní nezávislosti 
a právního státu v Polsku; odsuzuje 
pomlouvačnou kampaň zaměřenou proti 
polským soudcům a skutečnost, že se do ní 
zapojili veřejní činitelé; vyzývá polské 
orgány, aby se zdržely zneužívání 
disciplinárních řízení a dalších kroků, které 
oslabují autoritu soudnictví;

32. je hluboce znepokojen 
disciplinárním řízením zahájeným proti 
soudcům a státním zástupcům v Polsku 
v souvislosti s jejich soudními 
rozhodnutími, která uplatňují právo Unie, 
nebo veřejnými prohlášeními na obranu 
soudní nezávislosti a právního státu v 
Polsku; odsuzuje zejména hrozbu zahájení 
disciplinárních řízení1a proti více než 
10 % soudců, kteří podepsali dopis 
adresovaný OBSE týkající se řádného 
průběhu prezidentských voleb a poskytli 
podporu soudcům vystaveným represi; 
odsuzuje pomlouvačnou kampaň 
zaměřenou proti polským soudcům 
a skutečnost, že se do ní zapojili veřejní 
činitelé; vyzývá polské orgány, aby se 
zdržely zneužívání disciplinárních řízení 
a dalších kroků, které oslabují autoritu 
soudnictví;
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______________
1a Sdělení zástupce disciplinárního 
prokurátora pro soudce obecných soudů, 
červenec 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.
pdf.

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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11.9.2020 A9-0138/3

Pozměňovací návrh 3
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vítá skutečnost, že Komise zahájila 
v souvislosti s uvedenými novými 
ustanoveními řízení o nesplnění 
povinnosti; žádá Komisi, aby v případě 
postoupení této věci Soudnímu dvoru 
požádala Soudní dvůr, aby použil 
zrychlené řízení a rozhodl o předběžných 
opatřeních;

34. vítá skutečnost, že Komise zahájila 
v souvislosti s uvedenými novými 
ustanoveními řízení o nesplnění 
povinnosti; lituje, že od 29. dubna 2020 
nedošlo k žádnému pokroku; žádá Komisi, 
aby tento případ řešila přednostně a aby 
v případě postoupení této věci Soudnímu 
dvoru požádala Soudní dvůr, aby použil 
zrychlené řízení a rozhodl o předběžných 
opatřeních;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

Pozměňovací návrh 4
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je znepokojen politickými útoky na 
nezávislost Úřadu komisaře pro lidská 
práva1; zdůrazňuje skutečnost, že komisař 
pro lidská práva v rámci oblasti své 
působnosti veřejně kritizoval různá 
opatření, která přijala současná vláda; 
připomíná, že statut komisaře pro lidská 
práva je zakotven v Ústavě a že funkční 
období stávajícího komisaře pro lidská 
práva skončí v září 2020;

38. je znepokojen politickými útoky na 
nezávislost Úřadu komisaře pro lidská 
práva1; zdůrazňuje skutečnost, že komisař 
pro lidská práva v rámci oblasti své 
působnosti veřejně kritizoval různá 
opatření, která přijala současná vláda; 
připomíná, že statut komisaře pro lidská 
práva je zakotven v Ústavě a že funkční 
období stávajícího komisaře pro lidská 
práva skončí v září 2020; připomíná, že 
podle polské Ústavy by měl být komisař 
zvolen Sejmem se souhlasem Senátu;

______________ ______________
1 Viz rovněž Komisař Rady Evropy pro 
lidská práva, dopis adresovaný předsedovi 
vlády Polska, 19. ledna 2018; Společné 
prohlášení na podporu polského komisaře 
pro lidská práva, podepsané organizacemi 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, 
OHCHR Europe, červen 2019. 

1 Viz rovněž Komisař Rady Evropy pro 
lidská práva, dopis adresovaný předsedovi 
vlády Polska, 19. ledna 2018; Společné 
prohlášení na podporu polského komisaře 
pro lidská práva, podepsané organizacemi 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, 
OHCHR Europe, červen 2019. 
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11.9.2020 A9-0138/5

Pozměňovací návrh 5
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. je znepokojen tiskovým 
prohlášením ministra spravedlnosti 
a ministra životního prostředí ve vztahu k 
některým nevládním organizacím, jehož 
cílem je stigmatizovat je s tím, že pracují 
v zájmu zahraničních aktérů; je vážně 
znepokojen plánovaným projektem 
návrhu zákona o vytvoření veřejného 
rejstříku financování nevládních 
organizací, který jim ukládá povinnost 
oznámit jakékoli zahraniční zdroje 
financování1a;
______________
1a Tisková zpráva ministra životního 
prostředí ve spolupráci s ministrem 
spravedlnosti, 7. srpna 2020, 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-
finansowania-organizacji-pozarzadowych.

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
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