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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/1

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 
EBESZ következtetése szerint a 2019. 
októberi parlamenti választási kampány 
során a médiában tapasztalt elfogultság és 
intoleráns retorika jelentős aggodalomra 
adott okot1, valamint hogy – bár minden 
jelölt szabadon kampányolhatott – a magas 
rangú állami hivatalnokok állami 
finanszírozású rendezvényeket használtak 
kampányüzeneteik hangoztatására; 
megjegyzi továbbá, hogy a hatalmon lévő 
párt állami médiában tapasztalható túlsúlya 
révén tovább növelte előnyét2;

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 
EBESZ következtetése szerint a 2019. 
októberi parlamenti választási kampány 
során a médiában tapasztalt elfogultság és 
intoleráns retorika jelentős aggodalomra 
adott okot1, valamint hogy – bár minden 
jelölt szabadon kampányolhatott – a magas 
rangú állami hivatalnokok állami 
finanszírozású rendezvényeket használtak 
kampányüzeneteik hangoztatására; 
megjegyzi továbbá, hogy a hatalmon lévő 
párt állami médiában tapasztalható túlsúlya 
révén tovább növelte előnyét2; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az ellenségeskedés, a 
média elleni fenyegetések, az intoleráns 
retorika és az állami forrásokkal való 
visszaélés esetei hátráltatták a 2020. 
júniusi és júliusi lengyel elnökválasztás 
folyamatát2a;

______________ ______________
1 EBESZ/ODIHR, A részleges választási 1 EBESZ/ODIHR, A részleges választási 



AM\1213038HU.docx PE655.444v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

megfigyelő missziót követő előzetes 
megállapítások és következtetések, 2019. 
október 14.

megfigyelő missziót követő előzetes 
megállapítások és következtetések, 2019. 
október 14.

2 EBESZ/ODIHR, A részleges választási 
megfigyelő misszió végleges jelentése a 
2019. október 13-i varsói parlamenti 
választásokról, 2020. február 14.

2 EBESZ/ODIHR, A részleges választási 
megfigyelő misszió végleges jelentése a 
2019. október 13-i varsói parlamenti 
választásokról, 2020. február 14.
41a EBESZ/ODIHR, A különleges 
választási értékelő misszió előzetes 
megállapításokat és következtetéseket 
tartalmazó nyilatkozata a 2020. július 12-i 
elnökválasztás második fordulójáról, 
Varsó, 2020. július 13.

Or. en



AM\1213038HU.docx PE655.444v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/2

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. mélységes aggodalmának ad hangot 
a Lengyelországban bírák és ügyészek 
ellen indított fegyelmi eljárások miatt, 
amelyeket az uniós jog alkalmazására 
vonatkozó bírói döntésekkel vagy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének és a 
lengyelországi jogállamiság a védelmében 
tett nyilvános nyilatkozatokkal 
kapcsolatban indítottak; elítéli a lengyel 
bírák elleni lejárató kampányokat és azt, 
hogy azokban állami tisztviselők is részt 
vesznek; felszólítja a lengyel hatóságokat, 
hogy tartózkodjanak a fegyelmi eljárások 
visszaélésszerű használatától és a bírói kar 
tekintélyét aláásó más tevékenységektől;

32. mélységes aggodalmának ad hangot 
a Lengyelországban bírák és ügyészek 
ellen indított fegyelmi eljárások miatt, 
amelyeket az uniós jog alkalmazására 
vonatkozó bírói döntésekkel vagy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének és a 
lengyelországi jogállamiság a védelmében 
tett nyilvános nyilatkozatokkal 
kapcsolatban indítottak; elítéli különösen, 
hogy a bírák több mint 10%-át fegyelmi 
eljárás fenyegeti1a, amiért aláírtak egy 
EBESZ-hez címzett levelet az 
elnökválasztás megfelelő lebonyolításáról 
és az elnyomott bírák támogatásáról; 
elítéli a lengyel bírák elleni lejárató 
kampányokat és azt, hogy azokban állami 
tisztviselők is részt vesznek; felszólítja a 
lengyel hatóságokat, hogy tartózkodjanak a 
fegyelmi eljárások visszaélésszerű 
használatától és a bírói kar tekintélyét 
aláásó más tevékenységektől;
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______________
1a  A rendes bíróságok bírái helyettes 
fegyelmi ügyészének közleménye, 2020. 
július.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

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
34 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

34. üdvözli, hogy a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított a fent 
említett új rendelkezések kapcsán; kéri a 
Bizottságot, hogy az ügynek a Bírósághoz 
utalása esetén kérje a Bíróságot gyorsított 
eljárás alkalmazására és ideiglenes 
intézkedések elrendelésére;

34. üdvözli, hogy a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított a fent 
említett új rendelkezések kapcsán; 
sajnálja, hogy 2020. április 29. óta nem 
történt előrelépés; kéri a Bizottságot, hogy 
az ügyet kezelje prioritásként, továbbá 
hogy az ügynek a Bírósághoz utalása 
esetén kérje a Bíróságot gyorsított eljárás 
alkalmazására és ideiglenes intézkedések 
elrendelésére;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

A Tanács tervezete Módosítás

38. aggodalommal töltik el az emberi 
jogi biztos hivatalának függetlensége elleni 
politikai támadások1; kiemeli, hogy az 
emberi jogi biztos saját hatáskörén belül 
nyilvánosan bírálta a jelenlegi kormány 
által hozott különböző intézkedéseket; 
emlékeztet arra, hogy az emberi jogi biztos 
alapokmányát a lengyel alkotmány rögzíti, 
és hogy a jelenlegi emberi jogi biztos 
hivatali ideje 2020 szeptemberében jár le;

38. aggodalommal töltik el az emberi 
jogi biztos hivatalának függetlensége elleni 
politikai támadások1; kiemeli, hogy az 
emberi jogi biztos saját hatáskörén belül 
nyilvánosan bírálta a jelenlegi kormány 
által hozott különböző intézkedéseket; 
emlékeztet arra, hogy az emberi jogi biztos 
alapokmányát a lengyel alkotmány rögzíti, 
és hogy a jelenlegi emberi jogi biztos 
hivatali ideje 2020 szeptemberében jár le; 
emlékeztet, hogy a lengyel alkotmány 
szerint a biztost a Szejmnek kell 
megválasztania a Szenátus egyetértésével;

______________ ______________
1 Lásd továbbá az Európa Tanács emberi 
jogi biztosának a lengyel 
miniszterelnökhöz címzett 2018. január 19-
i levelét; A lengyel emberi jogi biztos 
támogatásáról szóló együttes nyilatkozat, 
amelyet az ENNHRI, Equinet, GANHRI, 

Lásd továbbá az Európa Tanács emberi 
jogi biztosának a lengyel 
miniszterelnökhöz címzett 2018. január 19-
i levelét; A lengyel emberi jogi biztos 
támogatásáról szóló együttes nyilatkozat, 
amelyet az ENNHRI, Equinet, GANHRI, 
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IOI, OHCHR Europe írt alá, 2019. június. IOI, OHCHR Europe írt alá, 2019. június. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50a. aggodalmát fejezi ki az 
igazságügyi miniszter és a 
környezetvédelmi miniszter egyes nem 
kormányzati szervezetekkel kapcsolatos 
sajtónyilatkozata miatt, amelynek célja, 
hogy külföldi szereplők érdekeit szolgáló 
szervezetekként bélyegezzék meg őket; 
komoly aggodalmát fejezi ki a nem 
kormányzati szervezetek finanszírozására 
vonatkozó nyilvános nyilvántartás 
létrehozásáról szóló törvénytervezet 
kidolgozására irányuló tervezett projekt 
miatt, amely törvény arra kötelezné az 
ilyen szervezeteket, hogy jelentsenek be 
minden külföldi finanszírozási forrást1a;
______________
1a A környezetvédelmi miniszternek az 
igazságügyi miniszterrel 
együttműködésben kiadott 
sajtóközleménye, 2020. augusztus 
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7.https://www.gov.pl/web/srodowisko/now
e-prawo-wzmocni--przejrzystosc-
finansowania-organizacji-pozarzadowych.

Or. en

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

