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Ändringsförslag 1
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för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
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Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet konstaterar med 
oro att OSSE drog slutsatsen att partiska 
medier och intolerant retorik i valrörelsen 
inför parlamentsvalet i oktober 2019 var en 
källa till betydande oro1, och att högre 
statstjänstemän använde offentligt 
finansierade evenemang för kampanjande, 
även om alla kandidater fritt kunde bedriva 
valkampanjer. Parlamentet konstaterar 
vidare att det regerande partiets dominans i 
offentliga medier ytterligare förstärkte dess 
övertag2.

11. Europaparlamentet konstaterar med 
oro att OSSE drog slutsatsen att partiska 
medier och intolerant retorik i valrörelsen 
inför parlamentsvalet i oktober 2019 var en 
källa till betydande oro1, och att högre 
statstjänstemän använde offentligt 
finansierade evenemang för kampanjande, 
även om alla kandidater fritt kunde bedriva 
valkampanjer. Parlamentet konstaterar 
vidare att det regerande partiets dominans i 
offentliga medier ytterligare förstärkte dess 
övertag2. Parlamentet beklagar att 
fientlighet, hot mot medierna, intolerant 
retorik och fall av missbruk av statliga 
medel skadade processen för det polska 
presidentvalet i juni och juli 20202a.

______________ ______________
1 OSSE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 oktober 
2019.

1 OSSE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 oktober 
2019.
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2 OSSE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warszawa, 14 februari 2020.

2 OSSE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warszawa, 14 februari 2020.
41a OSSE/ODIHR, Special Election 
Assessment Mission, Statement of 
preliminary findings and conclusions on 
the second round of presidential elections 
of 12 July 2020, Warszawa, 13 juli 2020.
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Ändringsförslag 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är djupt oroat 
över de disciplinära förfaranden som inletts 
mot domare och åklagare i Polen i 
samband med deras rättsliga beslut om 
tillämpning av unionsrätten eller offentliga 
uttalanden till försvar för rättsväsendets 
oberoende och rättsstaten i Polen. 
Parlamentet fördömer 
smutskastningskampanjen mot polska 
domare och offentliga tjänstemäns 
deltagande i den. Parlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att avstå från 
missbruk av disciplinära förfaranden och 
andra tilltag som undergräver 
rättsväsendets auktoritet.

32. Europaparlamentet är djupt oroat 
över de disciplinära förfaranden som inletts 
mot domare och åklagare i Polen i 
samband med deras rättsliga beslut om 
tillämpning av unionsrätten eller offentliga 
uttalanden till försvar för rättsväsendets 
oberoende och rättsstaten i Polen. I 
synnerhet fördömer parlamentet hotet om 
disciplinära förfaranden1a mot mer än tio 
procent av domarna för att de 
undertecknat en skrivelse till OSSE om 
korrekt genomförande av presidentvalet 
och för stöd till drabbade domare. 
Parlamentet fördömer 
smutskastningskampanjen mot polska 
domare och offentliga tjänstemäns 
deltagande i den. Parlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att avstå från 
missbruk av disciplinära förfaranden och 
andra tilltag som undergräver 
rättsväsendets auktoritet.
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______________
1a Meddelande från den biträdande 
åklagaren för disciplinära förfaranden 
mot domare i allmänna domstolar, 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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Ändringsförslag 3
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Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens inledande av ett 
överträdelseförfarande i samband med de 
ovannämnda nya bestämmelserna. 
Kommissionen uppmanas att begära att 
domstolen använder sig av det påskyndade 
förfarandet och beviljar interimistiska 
åtgärder när det gäller en hänskjutning av 
ärendet till domstolen.

34. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens inledande av ett 
överträdelseförfarande i samband med de 
ovannämnda nya bestämmelserna. 
Parlamentet beklagar att inga framsteg 
har gjorts sedan den 29 april 2020. 
Kommissionen uppmanas att behandla 
ärendet som en prioritet och begära att 
domstolen använder sig av det påskyndade 
förfarandet och beviljar interimistiska 
åtgärder när det gäller en hänskjutning av 
ärendet till domstolen.

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

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 38

Rådets utkast Ändringsförslag

38. Europaparlamentet är oroat över de 
politiska angreppen på oberoendet för 
kontoret för kommissarien för mänskliga 
rättigheter1 Parlamentet betonar att 
kommissarien för mänskliga rättigheter 
inom sitt ansvarsområde har varit öppet 
kritisk till olika åtgärder som vidtagits av 
den nuvarande regeringen. Parlamentet 
påminner om att stadgan för kommissarien 
för mänskliga rättigheter är stadfäst i den 
polska författningen och att mandattiden 
för den sittande kommissarien för 
mänskliga rättigheter löper ut i september 
2020.

38. Europaparlamentet är oroat över de 
politiska angreppen på oberoendet för 
kontoret för kommissarien för mänskliga 
rättigheter1 Parlamentet betonar att 
kommissarien för mänskliga rättigheter 
inom sitt ansvarsområde har varit öppet 
kritisk till olika åtgärder som vidtagits av 
den nuvarande regeringen. Parlamentet 
påminner om att stadgan för kommissarien 
för mänskliga rättigheter är stadfäst i den 
polska författningen och att mandattiden 
för den sittande kommissarien för 
mänskliga rättigheter löper ut i september 
2020. Parlamentet påminner om att 
kommissarien enligt den polska 
författningen bör väljas av sejmen med 
senatens samtycke.

______________ ______________
1 Se även skrivelsen av den 19 januari 2018 
från Europarådets kommissarie för 

1 Se även skrivelsen av den 19 januari 2018 
från Europarådets kommissarie för 
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mänskliga rättigheter till Polens 
premiärminister; det gemensamma 
uttalandet till stöd för Polens kommissarie 
för mänskliga rättigheter, undertecknat av 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOP, 
OHCHR Europa, juni 2019. 

mänskliga rättigheter till Polens 
premiärminister; det gemensamma 
uttalandet till stöd för Polens kommissarie 
för mänskliga rättigheter, undertecknat av 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOP, 
OHCHR Europa, juni 2019. 

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

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 50a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

50a. Europaparlamentet är bekymrat 
över justitieministerns och 
miljöministerns pressmeddelande om 
vissa icke-statliga organisationer med 
syftet att brännmärka dessa såsom 
arbetande i utländska aktörers intresse. 
Parlamentet är allvarligt oroat över det 
planerade utkastet till ett lagförslag om 
inrättande av ett offentligt register över 
finansiering av icke-statliga 
organisationer som ålägger dessa att 
uppge alla utländska 
finansieringskällor1a.
______________
1a Pressmeddelande från miljöministern i 
samarbete med justitieministern, 7 augusti 
2020, 
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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