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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ, η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 
προεκλογική εκστρατεία για τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2019 προκάλεσαν ιδιαίτερο 
προβληματισμό1 και ότι, ενώ όλοι οι 
υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει2·

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ, η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 
προεκλογική εκστρατεία για τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2019 προκάλεσαν ιδιαίτερο 
προβληματισμό1 και ότι, ενώ όλοι οι 
υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει2· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
εχθρότητα, οι απειλές κατά των μέσων 
ενημέρωσης, η μισαλλοδοξία και οι 
υποθέσεις κατάχρησης κρατικών πόρων 
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αποδυναμώνουν τη διαδικασία των 
προεδρικών εκλογών της Πολωνίας τον 
Ιούνιο και τον Ιούλιο του 20202α·

______________ ______________
1 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Statement 
of Preliminary Findings and Conclusions 
after its Limited Election Observation 
Mission (Δήλωση προκαταρκτικών 
πορισμάτων και συμπερασμάτων μετά την 
περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης 
εκλογών), 14 Οκτωβρίου 2019.

1 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Statement 
of Preliminary Findings and Conclusions 
after its Limited Election Observation 
Mission (Δήλωση προκαταρκτικών 
πορισμάτων και συμπερασμάτων μετά την 
περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης 
εκλογών), 14 Οκτωβρίου 2019.

2 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Limited 
Election Observation Mission Final Report 
on the parliamentary elections of 13 
October 2019 (Τελική έκθεση της 
περιορισμένης αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών σχετικά με τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές της 13ης 
Οκτωβρίου 2019), Βαρσοβία, 
14 Φεβρουαρίου 2020.

2 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Limited 
Election Observation Mission Final Report 
on the parliamentary elections of 13 
October 2019 (Τελική έκθεση της 
περιορισμένης αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών σχετικά με τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές της 13ης 
Οκτωβρίου 2019), Βαρσοβία, 
14 Φεβρουαρίου 2020.
2α ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Limited Election Observation Mission, 
Statement of preliminary findings and 
conclusions on the second round of 
presidential elections of 12 July 2020 
(Δήλωση της περιορισμένης αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών σχετικά με τα 
προκαταρκτικά πορίσματα από τον 
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών 
της 12ης Ιουλίου 2020), Βαρσοβία, 13 
Ιουλίου 2020.
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις πειθαρχικές διαδικασίες που 
κινήθηκαν κατά δικαστών και εισαγγελέων 
στην Πολωνία σε σχέση με τις δικαστικές 
αποφάσεις τους για την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης ή με τις δημόσιες 
δηλώσεις τους για την υπεράσπιση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία· 
καταδικάζει την εκστρατεία δυσφήμισης 
κατά των Πολωνών δικαστών και την 
εμπλοκή κρατικών αξιωματούχων σε 
αυτήν· καλεί τις πολωνικές αρχές να 
απέχουν την κατάχρηση πειθαρχικών 
διαδικασιών και από άλλες δραστηριότητες 
που υπονομεύουν τη δικαστική εξουσία·

32. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις πειθαρχικές διαδικασίες που 
κινήθηκαν κατά δικαστών και εισαγγελέων 
στην Πολωνία σε σχέση με τις δικαστικές 
αποφάσεις τους για την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης ή με τις δημόσιες 
δηλώσεις τους για την υπεράσπιση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία· 
ειδικότερα, καταδικάζει την απειλή 
πειθαρχικής δίωξης1α κατά πάνω από το 
10% των δικαστών, για την υπογραφή 
επιστολής προς τον ΟΑΣΕ σχετικά με την 
ορθή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών 
και για την παροχή υποστήριξης σε 
διωκόμενους δικαστές· καταδικάζει την 
εκστρατεία δυσφήμισης κατά των 
Πολωνών δικαστών και την εμπλοκή 
κρατικών αξιωματούχων σε αυτήν· καλεί 
τις πολωνικές αρχές να απέχουν την 
κατάχρηση πειθαρχικών διαδικασιών και 
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από άλλες δραστηριότητες που 
υπονομεύουν τη δικαστική εξουσία·

______________
1α Ανακοίνωση του Αναπληρωτή 
Πειθαρχικού Εισαγγελέα Δικαστών 
Τακτικών Δικαστηρίων, Ιούλιος 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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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες νέες διατάξεις· καλεί την 
Επιτροπή να ζητήσει από το Δικαστήριο 
της ΕΕ να εφαρμόσει την ταχεία 
διαδικασία και να εγκρίνει προσωρινά 
μέτρα, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί 
στο Δικαστήριο·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες νέες διατάξεις· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 
σημειωθεί καμία πρόοδος από τις 29 
Απριλίου 2020· καλεί την Επιτροπή να 
ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με το 
ζήτημα, και να ζητήσει από το Δικαστήριο 
της ΕΕ να εφαρμόσει την ταχεία 
διαδικασία και να εγκρίνει προσωρινά 
μέτρα, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί 
στο Δικαστήριο·

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Σχέδιο του Συμβουλίου Τροπολογία

38. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας 
του Γραφείου του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα1· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα έχει ασκήσει δημόσια κριτική, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για 
διάφορα μέτρα που έχει λάβει η σημερινή 
κυβέρνηση· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
καταστατικό του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα κατοχυρώνεται 
στο πολωνικό Σύνταγμα και ότι η θητεία 
του νυν Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα λήγει τον Σεπτέμβριο του 
2020·

38. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας 
του Γραφείου του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα1· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα έχει ασκήσει δημόσια κριτική, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για 
διάφορα μέτρα που έχει λάβει η σημερινή 
κυβέρνηση· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
καταστατικό του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα κατοχυρώνεται 
στο πολωνικό Σύνταγμα και ότι η θητεία 
του νυν Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα λήγει τον Σεπτέμβριο του 
2020· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
πολωνικό Σύνταγμα, ο Επίτροπος θα 
πρέπει να εκλέγεται από το Sejm με τη 
συναίνεση της Γερουσίας·

______________ ______________
1 Βλ. επίσης την επιστολή του Επιτρόπου 1 Βλ. επίσης την επιστολή του Επιτρόπου 
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του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα προς τον 
Πρωθυπουργό της Πολωνίας, 19 
Ιανουαρίου 2018· Κοινή δήλωση για την 
υποστήριξη του Πολωνού Επιτρόπου για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία 
υπογράφεται από τον ENNHRI, την 
Equinet, την GANHRI, την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ευρώπη, Ιούνιος 
2019. 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα προς τον 
Πρωθυπουργό της Πολωνίας, 19 
Ιανουαρίου 2018· Κοινή δήλωση για την 
υποστήριξη του Πολωνού Επιτρόπου για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία 
υπογράφεται από τον ENNHRI, την 
Equinet, την GANHRI, την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ευρώπη, Ιούνιος 
2019. 

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
ανακοινωθέν τύπου των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος σχετικά 
με ορισμένες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, που είχε ως στόχο να τις 
στιγματίσει ως ενεργούσες προς το 
συμφέρον ξένων παραγόντων· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του για το 
προγραμματισθέν νομοσχέδιο σχετικά με 
τη δημιουργία δημόσιου μητρώου 
χρηματοδότησης μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, που τις υποχρεώνει να 
δηλώνουν τυχόν ξένες πηγές 
χρηματοδότησης1α·
______________
1α Δελτίο Τύπου του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, 7 Αυγούστου 2020, 
http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.

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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pdf.

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf

