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11.9.2020 A9-0138/1

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen zaradi ugotovitve 
organizacije OVSE, da sta bila 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo za 
parlamentarne volitve oktobra 2019 zelo 
zaskrbljujoča1 ter da so lahko v volilnem 
boju sicer svobodno sodelovali vsi 
kandidati, a so višji državni uradniki 
dogodke, financirane z javnimi sredstvi, 
izkoriščali za širjenje sporočil volilne 
kampanje; ugotavlja tudi, da je bila 
vladajoča stranka v privilegiranem 
položaju zaradi prevladujočega položaja v 
javnih medijih2;

11. je zaskrbljen zaradi ugotovitve 
organizacije OVSE, da sta bila 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo za 
parlamentarne volitve oktobra 2019 zelo 
zaskrbljujoča1 ter da so lahko v volilnem 
boju sicer svobodno sodelovali vsi 
kandidati, a so višji državni uradniki 
dogodke, financirane z javnimi sredstvi, 
izkoriščali za širjenje sporočil volilne 
kampanje; ugotavlja tudi, da je bila 
vladajoča stranka v privilegiranem 
položaju zaradi prevladujočega položaja v 
javnih medijih2; obžaluje, da so 
sovražnost, grožnje medijem, retorika 
nestrpnosti in primeri zlorabe državnih 
sredstev zasenčili potek poljskih 
predsedniških volitev junija in julija 
20202a;

______________ ______________
1 OVSE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 

1 OVSE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
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Election Observation Mission (Izjava o 
predhodnih in sklepnih ugotovitvah misije 
omejenega obsega za opazovanje volitev), 
14. oktober 2019.

Election Observation Mission (Izjava o 
predhodnih in sklepnih ugotovitvah misije 
omejenega obsega za opazovanje volitev), 
14. oktober 2019.

2 OVSE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 2019 
(Končno poročilo misije omejenega obsega 
za opazovanje volitev o parlamentarnih 
volitvah 13. oktobra 2019), Varšava, 
14 februar 2020.

2 OVSE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 2019 
(Končno poročilo misije omejenega obsega 
za opazovanje volitev o parlamentarnih 
volitvah 13. oktobra 2019), Varšava, 
14 februar 2020.
41a OVSE/ODIHR, Special Election 
Assessment Mission, Statement of 
preliminary findings and conclusions on 
the second round of presidential elections 
of 12 July 2020 (Izjava o predhodnih 
ugotovitvah in sklepih posebne misije za 
oceno volitev o drugem krogu 
predsedniških volitev 12. julija 2020), 
Varšava, 13. julij 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. je zelo zaskrbljen zaradi 
disciplinskih postopkov, ki so bili na 
Poljskem uvedeni proti sodnikom in 
tožilcem zaradi njihovih sodnih odločitev 
pri uporabi prava Unije ali njihovih javnih 
izjav v bran neodvisnosti in pravne države 
na Poljskem; obsoja umazano kampanjo 
proti poljskim sodnikom in udeležbo javnih 
uradnikov v njej; poziva poljske organe, 
naj ne zlorabljajo disciplinskih postopkov 
ali kako drugače spodkopavajo avtoritete 
sodstva;

32. je zelo zaskrbljen zaradi 
disciplinskih postopkov, ki so bili na 
Poljskem uvedeni proti sodnikom in 
tožilcem zaradi njihovih sodnih odločitev 
pri uporabi prava Unije ali njihovih javnih 
izjav v bran neodvisnosti in pravne države 
na Poljskem; zlasti obsoja, da se je z 
disciplinskimi postopki1a zagrozilo več kot 
10 % sodnikov, ki so podpisali pismo 
OVSE o pravilnem poteku predsedniških 
volitev in podprli zatirane sodnike; obsoja 
umazano kampanjo proti poljskim 
sodnikom in udeležbo javnih uradnikov v 
njej; poziva poljske organe, naj ne 
zlorabljajo disciplinskih postopkov ali 
kako drugače spodkopavajo avtoritete 
sodstva;

______________
1a Sporočilo namestnika disciplinskega 
tožilca sodnikov splošnih sodišč, 
julij 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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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
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11.9.2020 A9-0138/3

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. pozdravlja, da je Komisija v zvezi z 
zgoraj navedenimi novimi določbami 
začela postopek za ugotavljanje kršitev; 
poziva Komisijo, naj Sodišče Evropske 
unije, ko mu bo zadevo predložila, zaprosi, 
da zadevo obravnava po hitrem postopku 
in odobri začasne odredbe;

34. pozdravlja, da je Komisija v zvezi z 
zgoraj navedenimi novimi določbami 
začela postopek za ugotavljanje kršitev; 
obžaluje, da od 29. aprila 2020 ni bilo 
napredka; poziva Komisijo, naj zadevo 
obravnava prednostno in naj Sodišče 
Evropske unije, ko mu bo zadevo 
predložila, zaprosi, da zadevo obravnava 
po hitrem postopku in odobri začasne 
odredbe;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 38

Osnutek Sveta Predlog spremembe

38. je zaskrbljen zaradi političnih 
napadov na neodvisnost komisariata za 
človekove pravice1; poudarja, da je 
komisar za človekove pravice v okviru 
področja svojih pristojnosti javno kritiziral 
več ukrepov, ki jih je sprejela sedanja 
vlada; želi spomniti, da je statut komisarja 
za človekove pravice določen v poljski 
ustavi in da naj bi se sedanjemu komisarju 
za človekove pravice konec septembra 
2020 iztekel mandat;

38. je zaskrbljen zaradi političnih 
napadov na neodvisnost komisariata za 
človekove pravice1; poudarja, da je 
komisar za človekove pravice v okviru 
področja svojih pristojnosti javno kritiziral 
več ukrepov, ki jih je sprejela sedanja 
vlada; želi spomniti, da je statut komisarja 
za človekove pravice določen v poljski 
ustavi in da naj bi se sedanjemu komisarju 
za človekove pravice konec septembra 
2020 iztekel mandat; opozarja, da bi moral 
v skladu s poljsko ustavo komisarja 
izvoliti sejm s soglasjem senata;

______________ ______________
1 Gl. tudi pismo komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice poljskemu predsedniku 
vlade z dne 19. januarja 2018; skupno 
izjavo v podporo poljskemu komisarju za 
človekove pravice iz junija 2019, ki so jo 
podpisali Evropska mreža nacionalnih 
institucij za človekove pravice, Evropska 

Gl. tudi pismo komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice poljskemu predsedniku 
vlade z dne 19. januarja 2018; skupno 
izjavo v podporo poljskemu komisarju za 
človekove pravice iz junija 2019, ki so jo 
podpisali Evropska mreža nacionalnih 
institucij za človekove pravice, Evropska 
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mreža nacionalnih organov za enakost, 
Svetovna zveza nacionalnih institucij za 
človekove pravice, Mednarodnega 
inštituta varuhov človekovih pravic, 
Visoki komisariat Združenih narodov za 
človekove pravice za Evropo 

mreža nacionalnih organov za enakost, 
Svetovna zveza nacionalnih institucij za 
človekove pravice, Mednarodni inštitut 
varuhov človekovih pravic, Visoki 
komisariat Združenih narodov za 
človekove pravice za Evropo. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50a. izraža zaskrbljenost zaradi izjave 
za javnost ministra za pravosodje in 
ministra za okolje v zvezi z nekaterimi 
nevladnimi organizacijami, v kateri sta jih 
namerno ožigosala kot organizacije, ki 
delujejo v interesu tujih akterjev; je resno 
zaskrbljen zaradi načrtovanega osnutka 
zakona o vzpostavitvi javnega registra o 
financiranju nevladnih organizacij, ki bi 
jih obvezoval, da prijavijo vse tuje vire 
financiranja1a;
______________
1a Sporočilo za javnost ministra za okolje v 
sodelovanju z ministrom za pravosodje, 
7. avgust 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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