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11.9.2020 A9-0138/1

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek in de campagne 
voor de parlementsverkiezingen van 
oktober 2019 zorgwekkende proporties 
hebben aangenomen1 en dat alle 
kandidaten weliswaar vrij campagne 
konden voeren, maar dat hoge 
overheidsambtenaren gebruik hebben 
gemaakt van door de overheid 
gefinancierde evenementen om hun 
campagneboodschap te verspreiden; stelt 
bovendien vast dat de dominantie van de 
regeringspartij in de openbare media het 
voordeel van die partij nog heeft versterkt2;

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek in de campagne 
voor de parlementsverkiezingen van 
oktober 2019 zorgwekkende proporties 
hebben aangenomen1 en dat alle 
kandidaten weliswaar vrij campagne 
konden voeren, maar dat hoge 
overheidsambtenaren gebruik hebben 
gemaakt van door de overheid 
gefinancierde evenementen om hun 
campagneboodschap te verspreiden; stelt 
bovendien vast dat de dominantie van de 
regeringspartij in de openbare media het 
voordeel van die partij nog heeft versterkt2; 
betreurt dat vijandigheid, bedreigingen 
jegens de media, onverdraagzame retoriek 
en gevallen van misbruik van 
staatsmiddelen afbreuk hebben gedaan 
aan het proces van de Poolse 
presidentsverkiezingen in juni en 
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juli 20202 bis;
______________ ______________
1 OVSE/ODIHR, verklaring inzake 
voorlopige bevindingen en conclusies naar 
aanleiding van de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie, 14 oktober 
2019.

1 OVSE/ODIHR, verklaring inzake 
voorlopige bevindingen en conclusies naar 
aanleiding van de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie, 14 oktober 
2019.

2 OVSE/ODIHR, definitief verslag van de 
beperkte verkiezingswaarnemingsmissie in 
het kader van de parlementsverkiezingen 
van 13 oktober 2019, Warschau, 
14 februari 2020.

2 OVSE/ODIHR, definitief verslag van de 
beperkte verkiezingswaarnemingsmissie in 
het kader van de parlementsverkiezingen 
van 13 oktober 2019, Warschau, 
14 februari 2020.
41 bis OVSE/ODIHR, Bijzondere 
verkiezingsevaluatiemissie, verklaring 
inzake voorlopige bevindingen en 
conclusies in het kader van de tweede 
ronde van de presidentsverkiezingen van 
12 juli 2020, Warschau, 13 juli 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is diep bezorgd over de 
tuchtprocedures die zijn ingesteld tegen 
rechters en aanklagers in Polen in verband 
met hun rechterlijke beslissingen tot 
toepassing van het Unierecht of openbare 
verklaringen ter verdediging van de 
rechterlijke onafhankelijkheid en de 
rechtsstaat in Polen; veroordeelt de 
lastercampagne tegen Poolse rechters en de 
rol die overheidsfunctionarissen hierin 
spelen; verzoekt de Poolse autoriteiten zich 
te onthouden van misbruik van 
tuchtprocedures en van andere activiteiten 
die de autoriteit van de rechterlijke macht 
ondermijnen;

32. is diep bezorgd over de 
tuchtprocedures die zijn ingesteld tegen 
rechters en aanklagers in Polen in verband 
met hun rechterlijke beslissingen tot 
toepassing van het Unierecht of openbare 
verklaringen ter verdediging van de 
rechterlijke onafhankelijkheid en de 
rechtsstaat in Polen; veroordeelt in het 
bijzonder de dreiging met 
tuchtprocedures1 bis tegen meer dan 10 % 
van de rechters omdat zij een brief aan de 
OVSE hebben ondertekend over het 
verloop van de presidentsverkiezingen en 
omdat zij hun steun uitspreken voor 
onderdrukte rechters; veroordeelt de 
lastercampagne tegen Poolse rechters en de 
rol die overheidsfunctionarissen hierin 
spelen; verzoekt de Poolse autoriteiten zich 
te onthouden van misbruik van 
tuchtprocedures en van andere activiteiten 
die de autoriteit van de rechterlijke macht 
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ondermijnen;

______________
1 bis Mededeling van de met 
tuchtprocedures van rechters van gewone 
rechtbanken belaste plaatsvervangend 
aanklager, 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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11.9.2020 A9-0138/3

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is verheugd over de inleiding door 
de Commissie van een inbreukprocedure 
met betrekking tot bovengenoemde nieuwe 
bepalingen; vraagt de Commissie het Hof 
van Justitie te verzoeken om toepassing 
van de versnelde procedure en van 
voorlopige maatregelen wanneer de zaak 
naar het Hof van Justitie wordt verwezen;

34. is verheugd over de inleiding door 
de Commissie van een inbreukprocedure 
met betrekking tot bovengenoemde nieuwe 
bepalingen; betreurt dat er sinds 29 april 
2020 geen vooruitgang is geboekt; vraagt 
de Commissie de kwestie als prioriteit te 
behandelen en het Hof van Justitie te 
verzoeken om toepassing van de versnelde 
procedure en van voorlopige maatregelen 
wanneer de zaak naar het Hof van Justitie 
wordt verwezen;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerp van de Raad Amendement

38. maakt zich zorgen over de politieke 
aanvallen op de onafhankelijkheid van het 
Bureau van de commissaris voor de 
mensenrechten1; wijst erop dat de 
commissaris voor de mensenrechten zich 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in 
het openbaar kritisch heeft uitgelaten over 
tal van maatregelen die door de huidige 
regering zijn genomen; wijst erop dat het 
statuut van de commissaris voor de 
mensenrechten is verankerd in de Poolse 
grondwet en dat de ambtstermijn van de 
huidige commissaris voor de 
mensenrechten in september 2020 afloopt;

38. maakt zich zorgen over de politieke 
aanvallen op de onafhankelijkheid van het 
Bureau van de commissaris voor de 
mensenrechten1; wijst erop dat de 
commissaris voor de mensenrechten zich 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in 
het openbaar kritisch heeft uitgelaten over 
tal van maatregelen die door de huidige 
regering zijn genomen; wijst erop dat het 
statuut van de commissaris voor de 
mensenrechten is verankerd in de Poolse 
grondwet en dat de ambtstermijn van de 
huidige commissaris voor de 
mensenrechten in september 2020 afloopt; 
wijst erop dat volgens de Poolse grondwet 
de commissaris door de Sejm moet 
worden verkozen met goedkeuring van de 
senaat;

______________ ______________
1 Zie ook de brief van de Commissaris voor Zie ook de brief van de Commissaris voor 
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de Mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Polen, 19 januari 2018; 
gezamenlijke steunbetuiging aan de Poolse 
commissaris voor de mensenrechten, 
ondertekend door het Europees netwerk 
van nationale mensenrechteninstituten 
(ENNHRI), het Europees netwerk van 
nationale organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling (Equinet), de Global 
Alliance of National Human Rights 
Institutions (GANHRI), het International 
Ombudsman Institute (IOI) en het Bureau 
van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten (OHCHR Europe), juni 
2019. 

de Mensenrechten van de Raad van Europa 
aan de premier van Polen, 19 januari 2018; 
gezamenlijke steunbetuiging aan de Poolse 
commissaris voor de mensenrechten, 
ondertekend door het Europees netwerk 
van nationale mensenrechteninstituten 
(ENNHRI), het Europees netwerk van 
nationale organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling (Equinet), de Global 
Alliance of National Human Rights 
Institutions (GANHRI), het International 
Ombudsman Institute (IOI) en het Bureau 
van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten (OHCHR Europe), juni 
2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
de persverklaring van de minister van 
Justitie en de minister van Milieu over 
bepaalde non-gouvernementele 
organisaties, die was bedoeld om hen te 
stigmatiseren als organisaties die zich 
inzetten voor de belangen van 
buitenlandse actoren; spreekt zijn ernstige 
bezorgdheid uit over het geplande project 
voor een wetsvoorstel inzake het creëren 
van een openbaar register met betrekking 
tot de financiering van non-
gouvernementele organisaties, waarbij zij 
worden verplicht buitenlandse 
financieringsbronnen bekend te 
maken1 bis;
______________
1 bisPersbericht van de minister van 
Milieu, in samenwerking met de minister 
van Justitie, 7 augustus 2020, 
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https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
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

