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11.9.2020 A9-0138/1

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de faptul că 
OSCE a concluzionat că atitudinile 
părtinitoare din mass-media și retorica 
intolerantă din campania pentru alegerile 
parlamentare din octombrie 2019 au fost 
foarte îngrijorătoare1 și că, deși toți 
candidații au avut posibilitatea de a 
desfășura campanii în mod liber, 
funcționarii de rang înalt au utilizat 
evenimente finanțate din fonduri publice 
pentru transmiterea de mesaje de campanie 
electorală; constată, de asemenea, că 
poziția dominantă a partidului de 
guvernământ în mass-media publică i-a 
amplificat și mai mult avantajul2;

11. ia act cu îngrijorare de faptul că 
OSCE a concluzionat că atitudinile 
părtinitoare din mass-media și retorica 
intolerantă din campania pentru alegerile 
parlamentare din octombrie 2019 au fost 
foarte îngrijorătoare1 și că, deși toți 
candidații au avut posibilitatea de a 
desfășura campanii în mod liber, 
funcționarii de rang înalt au utilizat 
evenimente finanțate din fonduri publice 
pentru transmiterea de mesaje de campanie 
electorală; constată, de asemenea, că 
poziția dominantă a partidului de 
guvernământ în mass-media publică i-a 
amplificat și mai mult avantajul2; regretă 
faptul că ostilitatea, amenințările 
împotriva mass-mediei, retorica 
intolerantă și cazurile de utilizare 
necorespunzătoare a resurselor statului 
au afectat procesul alegerilor 
prezidențiale din Polonia din iunie și iulie 
20202a;
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______________ ______________
1 OSCE/ODIHR, Declarație privind 
constatările și concluziile preliminare după 
misiunea sa limitată de observare a 
alegerilor, 14 octombrie 2019.

1 OSCE/ODIHR, Declarație privind 
constatările și concluziile preliminare după 
misiunea sa limitată de observare a 
alegerilor, 14 octombrie 2019.

2 OSCE/ODIHR, Raportul final al misiunii 
limitate de observare a alegerilor 
parlamentare din 13 octombrie 2019, 
Varșovia, 14 februarie 2020.

2 OSCE/ODIHR, Raportul final al misiunii 
limitate de observare a alegerilor 
parlamentare din 13 octombrie 2019, 
Varșovia, 14 februarie 2020.
2a OSCE/ODIHR, Misiunea specială de 
evaluare a alegerilor, Declarația 
referitoare la constatările și concluziile 
preliminare cu privire la al doilea tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale din 12 
iulie 2020, Varșovia, 13 iulie 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. este profund îngrijorat de procedura 
disciplinară inițiată împotriva judecătorilor 
și a procurorilor din Polonia în legătură cu 
deciziile lor judiciare de a pune în aplicare 
dreptului Uniunii sau cu declarațiile lor 
publice în apărarea independenței justiției 
și a statului de drept în Polonia; condamnă 
politica de calomniere a judecătorilor din 
Polonia și implicarea oficialităților în acest 
demers; solicită autorităților poloneze să se 
abțină de la utilizarea abuzivă a 
procedurilor disciplinare și de la alte 
activități care subminează autoritatea 
sistemului judiciar;

32. este profund îngrijorat de procedura 
disciplinară inițiată împotriva judecătorilor 
și a procurorilor din Polonia în legătură cu 
deciziile lor judiciare de a pune în aplicare 
dreptului Uniunii sau cu declarațiile lor 
publice în apărarea independenței justiției 
și a statului de drept în Polonia; 
condamnă, în special, amenințarea cu 
proceduri disciplinare1a împotriva a peste 
10 % din judecători pentru semnarea unei 
scrisori adresate OSCE privind 
desfășurarea adecvată a alegerilor 
prezidențiale și pentru acordarea de 
sprijin judecătorilor reprimați; condamnă 
politica de calomniere a judecătorilor din 
Polonia și implicarea oficialităților în acest 
demers; solicită autorităților poloneze să se 
abțină de la utilizarea abuzivă a 
procedurilor disciplinare și de la alte 
activități care subminează autoritatea 
sistemului judiciar;
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______________
1a Comunicarea procurorului adjunct în 
domeniul disciplinar pentru judecătorii 
instanțelor comune, iulie 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


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

RO Unită în diversitate RO

11.9.2020 A9-0138/3

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. salută inițierea de către Comisie a 
unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor în ceea ce privește noile 
dispoziții menționate anterior; invită 
Comisia să solicite Curții de Justiție să 
utilizeze procedura accelerată și să dispună 
măsuri provizorii atunci când are de a face 
cu sesizarea Curții de Justiție;

34. salută inițierea de către Comisie a 
unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor în ceea ce privește noile 
dispoziții menționate anterior; regretă că 
nu s-au înregistrat progrese din 29 aprilie 
2020; invită Comisia să acorde prioritate 
acestui caz și să solicite Curții de Justiție 
să utilizeze procedura accelerată și să 
dispună măsuri provizorii atunci când are 
de a face cu sesizarea Curții de Justiție;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Proiect al Consiliului Amendamentul

38. este preocupat de atacurile politice 
asupra independenței Oficiului 
Comisarului pentru drepturile omului1; 
subliniază faptul că Comisarul pentru 
drepturile omului a criticat în mod public 
diverse măsuri luate de guvernul actual în 
sfera sa de responsabilitate; reamintește 
faptul că statutul Comisarului pentru 
drepturile omului este consacrat în 
Constituția Poloniei și că mandatul 
actualului Comisar pentru drepturile 
omului se va încheia în septembrie 2020;

38. este preocupat de atacurile politice 
asupra independenței Oficiului 
Comisarului pentru drepturile omului1; 
subliniază faptul că Comisarul pentru 
drepturile omului a criticat în mod public 
diverse măsuri luate de guvernul actual în 
sfera sa de responsabilitate; reamintește 
faptul că statutul Comisarului pentru 
drepturile omului este consacrat în 
Constituția Poloniei și că mandatul 
actualului Comisar pentru drepturile 
omului se va încheia în septembrie 2020; 
reamintește că, în conformitate cu 
Constituția Poloniei, Comisarul ar trebui 
să fie ales de către Sejm cu aprobarea 
Senatului;

______________ ______________
1A se vedea, de asemenea, Comisarul 
pentru drepturile omului al Consiliului 
Europei, scrisoare adresată prim-
ministrului Poloniei, 19 ianuarie 2018; 

1 A se vedea, de asemenea, Comisarul 
pentru drepturile omului al Consiliului 
Europei, scrisoare adresată prim-
ministrului Poloniei, 19 ianuarie 2018; 
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Declarație comună în sprijinul Comisarului 
polonez pentru drepturile omului, semnată 
de ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, 
OHCHR Europe, iunie 2019. 

Declarație comună în sprijinul Comisarului 
polonez pentru drepturile omului, semnată 
de ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, 
OHCHR Europe, iunie 2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 50 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. este preocupat de declarația de 
presă a ministrului justiției și a 
ministrului mediului cu privire la anumite 
organizații neguvernamentale, cu scopul 
de a le stigmatiza pentru că ar acționa în 
interesul unor actori străini; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la 
proiectul planificat de lege privind 
crearea unui registru public al finanțării 
organizațiilor neguvernamentale, prin 
care acestea să fie obligate să declare 
orice sursă de finanțare din străinătate1a;
______________
1a Comunicat de presă al ministrului 
mediului, în cooperare cu ministrul 
justiției, 7 august 2020, 
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
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