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11.9.2020 A9-0138/1

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

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Regista com preocupação a 
conclusão da OSCE de que os preconceitos 
dos meios de comunicação social e a 
retórica intolerante na campanha para as 
eleições legislativas de outubro de 2019 
foram muito inquietantes40 e que, embora 
todos os candidatos pudessem fazer 
campanha livremente, os altos funcionários 
públicos do Estado utilizaram eventos com 
financiamento público para passar a 
mensagem da campanha; regista, além 
disso, que a posição dominante do partido 
no poder nos meios de comunicação social 
públicos aumentou ainda mais a sua 
vantagem41;

11. Regista com preocupação a 
conclusão da OSCE de que os preconceitos 
dos meios de comunicação social e a 
retórica intolerante na campanha para as 
eleições legislativas de outubro de 2019 
foram muito inquietantes40 e que, embora 
todos os candidatos pudessem fazer 
campanha livremente, os altos funcionários 
públicos do Estado utilizaram eventos com 
financiamento público para passar a 
mensagem da campanha; regista, além 
disso, que a posição dominante do partido 
no poder nos meios de comunicação social 
públicos aumentou ainda mais a sua 
vantagem41; lamenta que a hostilidade, as 
ameaças contra os meios de comunicação 
social, a retórica intolerante e os casos de 
utilização indevida de recursos estatais 
tenham afetado o processo das eleições 
presidenciais na Polónia em junho e julho 
de 202041-A;
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______________ ______________
40 OSCE/ODIHR, Declaração de 
Constatações e Conclusões Preliminares na 
sequência da sua Missão de Observação 
Eleitoral Limitada, 14 de outubro de 2019.

40 OSCE/ODIHR, Declaração de 
Constatações e Conclusões Preliminares na 
sequência da sua Missão de Observação 
Eleitoral Limitada, 14 de outubro de 2019.

41 OSCE/ODIHR, Relatório Final da 
Missão de Observação Eleitoral Limitada 
relativa às eleições legislativas de 13 de 
outubro de 2019, Varsóvia, 14 de fevereiro 
de 2020.

41 OSCE/ODIHR, Relatório Final da 
Missão de Observação Eleitoral Limitada 
relativa às eleições legislativas de 13 de 
outubro de 2019, Varsóvia, 14 de fevereiro 
de 2020.
41-A OSCE/ODIHR, Missão Especial de 
Avaliação Eleitoral, Declaração de 
resultados e conclusões preliminares 
sobre a segunda volta das eleições 
presidenciais de 12 de julho de 2020, 
Varsóvia, 13 de julho de 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

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

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Expressa a sua profunda 
preocupação com os processos 
disciplinares instaurados contra juízes e 
procuradores na Polónia no âmbito das 
suas decisões judiciais que aplicam o 
direito da União ou das suas declarações 
públicas em defesa da independência 
judicial e do Estado de direito na Polónia; 
condena a campanha de difamação contra 
os juízes polacos e o envolvimento de 
agentes públicos nessa campanha; insta as 
autoridades polacas a evitarem o recurso 
abusivo a processos disciplinares e a outras 
atividades que ponham em causa a 
autoridade dos tribunais;

32. Expressa a sua profunda 
preocupação com os processos 
disciplinares instaurados contra juízes e 
procuradores na Polónia no âmbito das 
suas decisões judiciais que aplicam o 
direito da União ou das suas declarações 
públicas em defesa da independência 
judicial e do Estado de direito na Polónia; 
condena, em particular, a ameaça de 
processos disciplinares1-A contra mais de 
10 % dos juízes pela assinatura de uma 
carta à OSCE sobre a realização 
adequada das eleições presidenciais e a 
prestação de apoio aos juízes reprimidos; 
condena a campanha de difamação contra 
os juízes polacos e o envolvimento de 
agentes públicos nessa campanha; insta as 
autoridades polacas a evitarem o recurso 
abusivo a processos disciplinares e a outras 
atividades que ponham em causa a 
autoridade dos tribunais;
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______________
1-A Comunicação do procurador adjunto 
em matéria disciplinar dos juízes dos 
Tribunais Comuns, julho de 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

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

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Congratula-se com o facto de a 
Comissão ter instaurado um processo por 
infração em relação às novas disposições 
acima referidas; insta a Comissão a 
solicitar ao Tribunal de Justiça que siga a 
tramitação acelerada e aplique medidas 
provisórias quando o processo for remetido 
ao Tribunal de Justiça;

34. Congratula-se com o facto de a 
Comissão ter instaurado um processo por 
infração em relação às novas disposições 
acima referidas; lamenta a ausência de 
progressos desde 29 de abril de 2020; insta 
a Comissão a dar prioridade ao caso e a 
solicitar ao Tribunal de Justiça que siga a 
tramitação acelerada e aplique medidas 
provisórias quando o processo for remetido 
ao Tribunal de Justiça;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 38

Projeto do Conselho Alteração

38. Manifesta a sua preocupação com 
os ataques políticos à independência do 
Gabinete do Comissário para os Direitos 
Humanos80;  chama a atenção para o facto 
de o Comissário para os Direitos Humanos, 
no âmbito das suas competências, ter 
expressado publicamente críticas a várias 
medidas tomadas pelo atual governo; 
recorda que o Estatuto do Comissário para 
os Direitos Humanos está consagrado na 
Constituição polaca e que o mandato do 
atual Comissário para os Direitos Humanos 
expira em setembro de 2020;

38. Manifesta a sua preocupação com 
os ataques políticos à independência do 
Gabinete do Comissário para os Direitos 
Humanos80; chama a atenção para o facto 
de o Comissário para os Direitos Humanos, 
no âmbito das suas competências, ter 
expressado publicamente críticas a várias 
medidas tomadas pelo atual governo; 
recorda que o Estatuto do Comissário para 
os Direitos Humanos está consagrado na 
Constituição polaca e que o mandato do 
atual Comissário para os Direitos Humanos 
expira em setembro de 2020; recorda que, 
de acordo com a Constituição da Polónia, 
o comissário deve ser eleito pela Câmara 
Baixa do Parlamento polaco com a 
aprovação do Senado;

______________ ______________
1 Ver igualmente: Comissário para os 
Direitos Humanos do Conselho da Europa, 

80 Ver igualmente: Comissário para os 
Direitos Humanos do Conselho da Europa, 
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carta dirigida ao Primeiro-Ministro da 
Polónia, 19 de janeiro de 2018; Declaração 
conjunta de apoio ao Comissário polaco 
para os Direitos Humanos, assinada por 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI e ACDH 
Europa, junho de 2019. 

carta dirigida ao Primeiro-Ministro da 
Polónia, 19 de janeiro de 2018; Declaração 
conjunta de apoio ao Comissário polaco 
para os Direitos Humanos, assinada por 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI e ACDH 
Europa, junho de 2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

Alteração 5
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
em nome do Grupo S&D
Roberta Metsola
on behalf of the PPE Group
Michal Šimečka
em nome do Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-A. Manifesta preocupação face ao 
comunicado de imprensa do ministro da 
Justiça e do ministro do Ambiente 
relativamente a determinadas 
organizações não governamentais, com o 
objetivo de as classificar como estando a 
trabalhar no interesse de intervenientes 
estrangeiros; manifesta profunda 
preocupação relativamente ao projeto de 
lei previsto sobre a criação de um registo 
público relativo ao financiamento de 
organizações não governamentais, que as 
obriga a declarar todas as fontes 
estrangeiras de financiamento1-A;
______________
1-A Comunicado de imprensa do ministro 
do Ambiente, em colaboração com o 
ministro da Justiça, 7 de agosto de 2020, 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-

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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finansowania-organizacji-pozarzadowych.

Or. en

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych

