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

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa, że 
według OBWE szczególnie niepokojąca 
była stronniczość mediów i nietolerancyjna 
retoryka w kampanii przed wyborami 
parlamentarnymi w październiku 2019 r.1 
oraz fakt, że co prawda wszyscy kandydaci 
mogli swobodnie prowadzić kampanię, 
jednak urzędnicy państwowi wyższego 
szczebla wykorzystywali na potrzeby 
kampanii wydarzenia finansowane ze 
środków publicznych; zauważa ponadto, że 
dominacja partii rządzącej w mediach 
publicznych dodatkowo zwiększyła jej 
przewagę2;

11. z zaniepokojeniem zauważa, że 
według OBWE szczególnie niepokojąca 
była stronniczość mediów i nietolerancyjna 
retoryka w kampanii przed wyborami 
parlamentarnymi w październiku 2019 r.1 
oraz fakt, że co prawda wszyscy kandydaci 
mogli swobodnie prowadzić kampanię, 
jednak urzędnicy państwowi wyższego 
szczebla wykorzystywali na potrzeby 
kampanii wydarzenia finansowane ze 
środków publicznych; zauważa ponadto, że 
dominacja partii rządzącej w mediach 
publicznych dodatkowo zwiększyła jej 
przewagę2; ubolewa, że wrogość, groźby 
wobec mediów, nietolerancyjna retoryka i 
przypadki niewłaściwego wykorzystania 
zasobów państwowych odciągały uwagę 
od procesu wyborów prezydenckich w 
Polsce w czerwcu i lipcu 2020 r.2a;

______________ ______________
1 Oświadczenie dotyczące wstępnych 1 Oświadczenie dotyczące wstępnych 
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ustaleń i wniosków po ograniczonej misji 
obserwacji wyborów OBWE/ODIHR, 14 
października 2019 r.

ustaleń i wniosków po ograniczonej misji 
obserwacji wyborów OBWE/ODIHR, 14 
października 2019 r.

2 Sprawozdanie końcowe ograniczonej 
misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR 
dotyczące wyborów parlamentarnych w 
dniu 13 października 2019 r., Warszawa, 
14 lutego 2020 r.

2 Sprawozdanie końcowe ograniczonej 
misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR 
dotyczące wyborów parlamentarnych w 
dniu 13 października 2019 r., Warszawa, 
14 lutego 2020 r.
41a OBWE/ODIHR, specjalna misja ds. 
oceny wyborów, wstępne ustalenia i 
wnioski dotyczące drugiej tury wyborów 
prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r., 
Warszawa, 13 lipca 2020 r.
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Poprawka 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wyraża głębokie zaniepokojenie 
wszczynaniem postępowań 
dyscyplinarnych wobec polskich sędziów i 
prokuratorów wydających decyzje sądowe 
stanowiące wykonanie prawa Unii lub 
występujących publicznie w obronie 
niezależności sądów i praworządności w 
Polsce; potępia kampanię oszczerstw 
przeciwko polskim sędziom i angażowanie 
się w nią urzędników publicznych; apeluje 
do polskich władz, aby nie nadużywały 
środków dyscyplinarnych ani nie 
podejmowały innych działań 
podważających autorytet wymiaru 
sprawiedliwości;

32. wyraża głębokie zaniepokojenie 
wszczynaniem postępowań 
dyscyplinarnych wobec polskich sędziów i 
prokuratorów wydających decyzje sądowe 
stanowiące wykonanie prawa Unii lub 
występujących publicznie w obronie 
niezależności sądów i praworządności w 
Polsce; w szczególności potępia groźbę 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego1a 
wobec ponad 10% sędziów za podpisanie 
pisma do OBWE dotyczącego właściwego 
przebiegu wyborów prezydenckich i 
udzielenia wsparcia sędziom, którzy są 
represjonowani; potępia kampanię 
oszczerstw przeciwko polskim sędziom i 
angażowanie się w nią urzędników 
publicznych; apeluje do polskich władz, 
aby nie nadużywały środków 
dyscyplinarnych ani nie podejmowały 
innych działań podważających autorytet 
wymiaru sprawiedliwości;
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______________
1a Komunikat zastępcy prokuratora 
dyscyplinarnego sędziów sądów 
powszechnych, lipiec 2020 r., 
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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Poprawka 3
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie przez Komisję postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego z powodu wyżej 
wymienionych nowych przepisów; wzywa 
Komisję, by w przypadku przekazania 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości 
zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości 
o zastosowanie procedury przyspieszonej i 
środków tymczasowych;

34. z zadowoleniem przyjmuje 
wszczęcie przez Komisję postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego z powodu wyżej 
wymienionych nowych przepisów; 
ubolewa nad brakiem postępów od 29 
kwietnia 2020 r.; wzywa Komisję do 
zajęcia się przedmiotową sprawą i 
potraktowania jej w sposób priorytetowy 
oraz by w przypadku przekazania sprawy 
do Trybunału Sprawiedliwości zwróciła się 
do Trybunału Sprawiedliwości o 
zastosowanie procedury przyspieszonej i 
środków tymczasowych;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt Rady Poprawka

38. jest zaniepokojony atakami 
politycznymi na niezależność urzędu 
Rzecznika Praw Obywatelskich1; 
podkreśla, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich publicznie krytykował, w 
ramach swoich kompetencji, różne środki 
podejmowane przez obecny rząd; 
przypomina, że statut Rzecznika Praw 
Obywatelskich jest zapisany w Konstytucji 
RP, a kadencja obecnego rzecznika kończy 
się we wrześniu 2020 r.;

38. jest zaniepokojony atakami 
politycznymi na niezależność urzędu 
Rzecznika Praw Obywatelskich1; 
podkreśla, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich publicznie krytykował, w 
ramach swoich kompetencji, różne środki 
podejmowane przez obecny rząd; 
przypomina, że statut Rzecznika Praw 
Obywatelskich jest zapisany w Konstytucji 
RP, a kadencja obecnego rzecznika kończy 
się we wrześniu 2020 r.; przypomina, że 
zgodnie z Konstytucją RP Rzecznik Praw 
Obywatelskich powinien być wybierany 
przez Sejm za zgodą Senatu;

______________ ______________
1 Zob. również Komisarz Praw Człowieka 
Rady Europy, pismo skierowane do 
premiera Rzeczypospolitej Polskiej, 19 
stycznia 2018 r.; wspólne oświadczenie 
popierające polskiego Rzecznika Praw 

Zob. również Komisarz Praw Człowieka 
Rady Europy, pismo skierowane do 
premiera Rzeczypospolitej Polskiej, 19 
stycznia 2018 r.; wspólne oświadczenie 
popierające polskiego Rzecznika Praw 
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Obywatelskich, podpisane przez ENNHRI, 
Equinet, GANHRI, IOI, OHCHR Europe, 
czerwiec 2019 r. 

Obywatelskich, podpisane przez ENNHRI, 
Equinet, GANHRI, IOI, OHCHR Europe, 
czerwiec 2019 r. 

Or. en
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Poprawka 5
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL
Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. wyraża zaniepokojenie 
oświadczeniem prasowym ministra 
sprawiedliwości i ministra środowiska w 
odniesieniu do niektórych organizacji 
pozarządowych, którego celem było 
napiętnowanie tych organizacji jako 
działających w interesie podmiotów 
zagranicznych; jest poważnie 
zaniepokojony planowanym projektem 
ustawy o utworzeniu publicznego rejestru 
finansowania organizacji pozarządowych, 
zobowiązującego je do zgłaszania 
wszelkich zagranicznych źródeł 
finansowania1a;
______________
1a Komunikat prasowy ministra 
środowiska, we współpracy z ministrem 
sprawiedliwości, 7 sierpnia 2020 r., 
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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