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11.9.2020 A9-0138/1

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

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. susirūpinęs pažymi, kad ESBO 
padarė išvadą, jog žiniasklaidos šališkumas 
ir netolerantiška retorika 2019 m. spalio 
mėn. parlamento rinkimų kampanijos metu 
kelia didelį susirūpinimą1  ir kad, nors visi 
kandidatai galėjo laisvai vykdyti 
kampaniją, vyresnieji valstybės pareigūnai 
kampanijos metu naudojosi viešosiomis 
lėšomis finansuojamais renginiais; be to, 
pažymi, kad valdančiosios partijos 
dominavimas viešojoje žiniasklaidoje dar 
labiau padidino jos pranašumą2;

11. susirūpinęs pažymi, kad ESBO 
padarė išvadą, jog žiniasklaidos šališkumas 
ir netolerantiška retorika 2019 m. spalio 
mėn. parlamento rinkimų kampanijos metu 
kelia didelį susirūpinimą1 ir kad, nors visi 
kandidatai galėjo laisvai vykdyti 
kampaniją, vyresnieji valstybės pareigūnai 
kampanijos metu naudojosi viešosiomis 
lėšomis finansuojamais renginiais; be to, 
pažymi, kad valdančiosios partijos 
dominavimas viešojoje žiniasklaidoje dar 
labiau padidino jos pranašumą2; 
apgailestauja dėl to, kad priešiškumas, 
grasinimai žiniasklaidai, netolerantiška 
retorika ir netinkamo valstybės išteklių 
naudojimo atvejai pakenkė 2020 m. 
birželio ir liepos mėn. vykusių Lenkijos 
prezidento rinkimų procesui2a;

______________ ______________
1 ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro 2019 m. spalio 14 d. 
pareiškimas dėl išankstinių duomenų ir 

1 ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro 2019 m. spalio 14 d. 
pareiškimas dėl išankstinių duomenų ir 
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išvadų po ribotus įgaliojimus turinčios 
rinkimų stebėjimo misijos.

išvadų po ribotus įgaliojimus turinčios 
rinkimų stebėjimo misijos.

2 ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 
turinčios rinkimų stebėjimo misijos 
galutinė ataskaita dėl 2019 m. spalio 13 d. 
parlamento rinkimų, Varšuva, 2020 m. 
vasario 14 d.

2 ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 
turinčios rinkimų stebėjimo misijos 
galutinė ataskaita dėl 2019 m. spalio 13 d. 
parlamento rinkimų, Varšuva, 2020 m. 
vasario 14 d.
41a ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuras, specialioji rinkimų 
vertinimo misija, pareiškimas dėl 
išankstinių duomenų ir išvadų dėl 
2020 m. liepos 12 d. įvykusio prezidento 
rinkimų antrojo turo, Varšuva, 2020 m. 
liepos 13 d.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

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

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
drausminių procedūrų, pradėtų prieš 
teisėjus ir prokurorus Lenkijoje dėl jų 
priimtų teismo sprendimų taikant Sąjungos 
teisę ar viešų pareiškimų ginant teismų 
nepriklausomybę ir teisinę valstybę 
Lenkijoje; smerkia šmeižto kampaniją 
prieš Lenkijos teisėjus ir valstybės 
pareigūnų dalyvavimą joje; ragina Lenkijos 
valdžios institucijas susilaikyti nuo 
piktnaudžiavimo drausminėmis 
procedūromis ir kitos veiklos, kuria 
kenkiama teismų autoritetui;

32. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
drausminių procedūrų, pradėtų prieš 
teisėjus ir prokurorus Lenkijoje dėl jų 
priimtų teismo sprendimų taikant Sąjungos 
teisę ar viešų pareiškimų ginant teismų 
nepriklausomybę ir teisinę valstybę 
Lenkijoje; ypač smerkia tai, kad 
drausminės procedūros1a gresia daugiau 
nei 10 proc. teisėjų, kurie pasirašė raštą 
ESBO dėl tinkamo prezidento rinkimų 
vykdymo ir teikė paramą represijas 
patyrusiems teisėjams; smerkia šmeižto 
kampaniją prieš Lenkijos teisėjus ir 
valstybės pareigūnų dalyvavimą joje; 
ragina Lenkijos valdžios institucijas 
susilaikyti nuo piktnaudžiavimo 
drausminėmis procedūromis ir kitos 
veiklos, kuria kenkiama teismų autoritetui;

______________
1a Bendrosios kompetencijos teismų 
teisėjų drausminių bylų prokuroro 
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pavaduotojo pranešimas, 2020 m. liepos 
mėn., 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

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

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras 
dėl minėtųjų naujų nuostatų; ragina 
Komisiją prašyti Teisingumo Teismo 
taikyti pagreitintą procedūrą ir laikinąsias 
apsaugos priemones, kai byla bus perduota 
Teisingumo Teismui;

34. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras 
dėl minėtųjų naujų nuostatų; apgailestauja, 
kad nuo 2020 m. balandžio 29 d. 
nepasiekta jokios pažangos; ragina 
Komisiją spręsti šį atvejį pirmumo tvarka 
ir prašyti Teisingumo Teismo taikyti 
pagreitintą procedūrą ir laikinąsias 
apsaugos priemones, kai byla bus perduota 
Teisingumo Teismui;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis

Tarybos projektas Pakeitimas

38. reiškia susirūpinimą dėl politinių 
išpuolių prieš Žmogaus teisių komisaro 
biuro nepriklausomumą1; pabrėžia, kad 
Žmogaus teisių komisaras savo 
atsakomybės srityje viešai kritikavo 
įvairias priemones, kurių ėmėsi dabartinė 
vyriausybė; primena, kad Žmogaus teisių 
komisaro statutas yra įtvirtintas Lenkijos 
Konstitucijoje ir kad dabartinio Žmogaus 
teisių komisaro kadencija baigiasi 2020 m. 
rugsėjo mėn.;

38. reiškia susirūpinimą dėl politinių 
išpuolių prieš Žmogaus teisių komisaro 
biuro nepriklausomumą1; pabrėžia, kad 
Žmogaus teisių komisaras savo 
atsakomybės srityje viešai kritikavo 
įvairias priemones, kurių ėmėsi dabartinė 
vyriausybė; primena, kad Žmogaus teisių 
komisaro statutas yra įtvirtintas Lenkijos 
Konstitucijoje ir kad dabartinio Žmogaus 
teisių komisaro kadencija baigiasi 2020 m. 
rugsėjo mėn.; primena, kad pagal Lenkijos 
Konstituciją komisarą Senatui pritarus 
turėtų rinkti Seimas;

______________ ______________
1 Taip pat žr. Europos Tarybos žmogaus 
teisių komisaro 2018 m. sausio 19 d. laišką 
Lenkijos ministrui pirmininkui; Bendrą 
pareiškimą dėl paramos Lenkijos žmogaus 
teisių komisarui, pasirašytą Europos 
nacionalinių žmogaus teisių institucijų 
tinklo (ENNHRI), Europos nacionalinių 

Taip pat žr. Europos Tarybos žmogaus 
teisių komisaro 2018 m. sausio 19 d. laišką 
Lenkijos ministrui pirmininkui; Bendrą 
pareiškimą dėl paramos Lenkijos žmogaus 
teisių komisarui, pasirašytą Europos 
nacionalinių žmogaus teisių institucijų 
tinklo (ENNHRI), Europos nacionalinių 
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lygybės įstaigų tinklo (EQUINET), 
Pasaulinio nacionalinių žmogaus teisių 
institucijų aljanso (GANHRI), Tarptautinio 
ombudsmenų instituto (IOI), JT 
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
padalinio, atsakingo už Europą (OHCHR 
Europe), 2019 m. birželio mėn. 

lygybės įstaigų tinklo (EQUINET), 
Pasaulinio nacionalinių žmogaus teisių 
institucijų aljanso (GANHRI), Tarptautinio 
ombudsmenų instituto (IOI), JT 
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
padalinio, atsakingo už Europą (OHCHR 
Europe), 2019 m. birželio mėn. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

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

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50a. yra susirūpinęs dėl teisingumo 
ministro ir aplinkos ministro pareiškimo 
spaudai dėl tam tikrų nevyriausybinių 
organizacijų, kuriuo siekiama 
stigmatizuoti jas kaip veikiančias užsienio 
subjektų labui; yra labai susirūpinęs dėl 
planuojamo projekto, susijusio su 
įstatymo dėl viešojo registro dėl 
nevyriausybinių organizacijų finansavimo 
sukūrimo projektu, pagal kurį jos būtų 
įpareigotos deklaruoti bet kokius užsienio 
finansavimo šaltinius1a;
______________
1a Aplinkos ministro pranešimas spaudai, 
parengtas bendradarbiaujant su 
teisingumo ministru, 2020 m. rugpjūčio 
7 d., 
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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