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Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i kampagnen 
til parlamentsvalget i oktober 2019 gav 
anledning til betydelig bekymring1, og at 
alle kandidater var i stand til at føre 
valgkamp frit, men højtstående statslige 
embedsmænd anvendte offentligt 
finansierede arrangementer til udbredelse 
af deres kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere forstærkede 
dets fordele2;

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i kampagnen 
til parlamentsvalget i oktober 2019 gav 
anledning til betydelig bekymring1, og at 
alle kandidater var i stand til at føre 
valgkamp frit, men højtstående statslige 
embedsmænd anvendte offentligt 
finansierede arrangementer til udbredelse 
af deres kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere forstærkede 
dets fordele2; beklager, at fjendtlighed, 
trusler mod medierne, intolerant retorik 
og misbrug af statsmidler svækkede 
processen for præsidentvalget i Polen i 
juni og juli 20202a;

______________ ______________
1 OSCE/ODIHR's erklæring om foreløbige 
resultater og konklusioner efter den 
begrænsede valgobservationsmission af 14. 

1 OSCE/ODIHR's erklæring om foreløbige 
resultater og konklusioner efter den 
begrænsede valgobservationsmission af 14. 
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oktober 2019. oktober 2019.
2 OSCE/ODIHR's endelige rapport om den 
begrænsede valgobservation i forbindelse 
med parlamentsvalget den 13. oktober 
2019, Warszawa, af 14. februar 2020.

2 OSCE/ODIHR's endelige rapport om den 
begrænsede valgobservation i forbindelse 
med parlamentsvalget den 13. oktober 
2019, Warszawa, af 14. februar 2020.
41a OSCE/ODIHR, Særlig 
valgvurderingsmission, Erklæring om 
foreløbige resultater og konklusioner om 
anden runde af præsidentvalget den 12. 
juli 2020, Warszawa, den 13. juli 2020.

Or. en
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Urtasun, Jordi Solé
for Verts/ALE-Gruppen
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Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. er dybt bekymret over de 
disciplinærsager, der er indledt mod 
dommere og anklagere i Polen i 
forbindelse med deres retlige afgørelser 
truffet i overensstemmelse med EU-retten 
eller offentlige erklæringer til forsvar for 
retsvæsenets uafhængighed og 
retsstatsprincippet i Polen; fordømmer 
smædekampagnen mod polske dommere 
og inddragelsen af embedsmænd deri; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
afstå fra misbruget af disciplinærsager og 
fra andre aktiviteter, der undergraver 
retsvæsenets myndighed;

32. er dybt bekymret over de 
disciplinærsager, der er indledt mod 
dommere og anklagere i Polen i 
forbindelse med deres retlige afgørelser 
truffet i overensstemmelse med EU-retten 
eller offentlige erklæringer til forsvar for 
retsvæsenets uafhængighed og 
retsstatsprincippet i Polen; fordømmer 
navnlig truslen om disciplinærsager1a 
mod over 10 % af dommerne for at 
undertegne en skrivelse til OSCE om 
korrekt afvikling af præsidentvalget og for 
at yde støtte til undertrykte dommere; 
fordømmer smædekampagnen mod polske 
dommere og inddragelsen af embedsmænd 
deri; opfordrer de polske myndigheder til 
at afstå fra misbruget af disciplinærsager 
og fra andre aktiviteter, der undergraver 
retsvæsenets myndighed;

______________
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1a Meddelelse fra den stedfortrædende 
disciplinæranklager for dommere ved de 
almindelige domstole, juli 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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Ændringsforslag 3
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Konstantinos Arvanitis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. glæder sig over, at Kommissionen 
har indledt en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med ovennævnte nye 
bestemmelser; opfordrer Kommissionen til 
at anmode Domstolen om at anvende den 
fremskyndede procedure og tillade 
midlertidige foranstaltninger, når det drejer 
sig om henvisning af sagen til EU-
Domstolen;

34. glæder sig over, at Kommissionen 
har indledt en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med ovennævnte nye 
bestemmelser; beklager, at der ikke har 
været nogen fremskridt siden den 29. april 
2020; opfordrer Kommissionen til at 
behandle sagen som en prioritet og 
anmode Domstolen om at anvende den 
fremskyndede procedure og tillade 
midlertidige foranstaltninger, når det drejer 
sig om henvisning af sagen til EU-
Domstolen;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
for S&D-Gruppen
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen
Michal Šimečka
for Renew-Gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
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for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 38

Rådets udkast Ændringsforslag

38. er bekymret over politiske angreb 
på uafhængigheden af 
menneskerettighedskommissærens 
kontor80; ; understreger, at 
menneskerettighedskommissæren har 
været offentligt kritisk, inden for hans 
ansvarsområde, over for forskellige 
foranstaltninger truffet af den nuværende 
regering; minder om, at statutten for 
menneskerettighedskommissæren er 
nedfældet i den polske forfatning, og at 
mandatet for den nuværende 
menneskerettighedskommissær udløber i 
slutningen af september 2020;

38. er bekymret over politiske angreb 
på uafhængigheden af 
menneskerettighedskommissærens kontor1; 
understreger, at 
menneskerettighedskommissæren har 
været offentligt kritisk, inden for hans 
ansvarsområde, over for forskellige 
foranstaltninger truffet af den nuværende 
regering ; minder om, at statutten for 
menneskerettighedskommissæren er 
nedfældet i den polske forfatning, og at 
mandatet for den nuværende 
menneskerettighedskommissær udløber i 
slutningen af september 2020; minder om, 
at kommissæren i henhold til den polske 
forfatning bør vælges af Sejm med 
Senatets samtykke;

______________ ______________
1 Jf. også Europarådets 
menneskerettighedskommissærs skrivelse 

Jf. også Europarådets 
menneskerettighedskommissærs skrivelse 
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til Polens premierminister af 19. januar 
2018; Fælles erklæring til støtte for den 
polske menneskerettighedskommissær, 
undertegnet af ENNHRI, Equinet, 
GANHRI, IOI, OHCHR Europe, juni 2019. 

til Polens premierminister af 19. januar 
2018; Fælles erklæring til støtte for den 
polske menneskerettighedskommissær, 
undertegnet af ENNHRI, Equinet, 
GANHRI, IOI, OHCHR Europe, juni 
2019. 

Or. en
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Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 50 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50a. er bekymret over 
presseerklæringen fra justitsministeren og 
miljøministeren vedrørende visse 
ikkestatslige organisationer, som har til 
formål at stigmatisere dem som personer, 
der arbejder for udenlandske aktørers 
interesser; Er alvorligt bekymret over det 
planlagte udkast til lovforslag om 
oprettelse af et offentligt register over 
finansiering af ikkestatslige 
organisationer, der forpligter dem til at 
angive eventuelle udenlandske 
finansieringskilder1a;
______________
1a Pressemeddelelse fra miljøministeren i 
samarbejde med justitsministeren af 7. 
august 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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