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11.9.2020 A9-0138/47

Ändringsförslag 47
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över att situationen för rättsstaten i 
Polen – trots tre utfrågningar med de 
polska myndigheterna i rådet, flera 
diskussioner i Europaparlamentets utskott 
för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor i närvaro 
av de polska myndigheterna, oroväckande 
rapporter från FN, Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 
och Europarådet samt fyra 
överträdelseförfaranden som inletts av 
kommissionen – inte bara har lämnats 
utan åtgärd utan dessutom allvarligt har 
försämrats sedan förfarandet enligt 
artikel 7.1 i EU-fördraget inleddes. 
Parlamentet anser att diskussionerna i 
rådet inom ramen för det förfarande som 
avses i artikel 7.1 i EU-fördraget varken 
har varit regelbundna eller strukturerade. 
Inte heller har man i tillräcklig 
utsträckning tagit upp de väsentliga 
frågor som föranledde inledandet av 
förfarandet eller på lämpligt sätt kartlagt 
den påverkan som den polska regeringens 
åtgärder har på de värden som avses i 
artikel 2 i EU-fördraget.

3. Europaparlamentet betonar att 
den polska regeringen, i enlighet med 
artikel 7, grundligt och vid upprepade 
tillfällen har förklarat skälen bakom 
reformen av rättsväsendet i Polen och 
beskrivit dess grundprinciper. 
Parlamentet välkomnar det faktum att 
redogörelserna varit omfattande och 
bemött alla invändningar och frågor som 
tagits upp av medlemsstater och 
kommissionen.
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11.9.2020 A9-0138/48

Ändringsförslag 48
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionens motiverade förslag av den 
20 december 2017 i enlighet med artikel 
7.1 i EU-fördraget, angående 
rättsstatsprincipen i Polen: förslag till 
rådets beslut om fastslående av att det 
finns en klar risk för att Republiken Polen 
allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen, 
har en begränsad räckvidd, nämligen 
situationen för rättsstaten i Polen i den 
strikta bemärkelsen rättsväsendets 
oberoende. Parlamentet ser ett brådskande 
behov att utvidga det motiverade 
förslagets tillämpningsområde genom att 
inbegripa klara risker för allvarliga 
åsidosättanden av unionens andra 
grundläggande värden, särskilt demokrati 
och respekt för de mänskliga 
rättigheterna.

4. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionens motiverade förslag av den 
20 december 2017, som lämnades in i 
enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget, rör 
rättsstaten i Polen i den strikta bemärkelsen 
rättsväsendets oberoende.

_________________
24 COM(2017)0835.
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11.9.2020 A9-0138/49

Ändringsförslag 49
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att den 
senaste utvecklingen i de pågående 
utfrågningarna enligt artikel 7.1 i EU-
fördraget återigen understryker det 
överhängande behovet av en 
kompletterande och förebyggande 
unionsmekanism för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter, i enlighet med vad som 
föreslås i resolutionen av den 25 oktober 
2016.

5. Europaparlamentet konstaterar att 
rådet hittills inte har identifierat en risk 
för att Polen allvarligt åsidosätter de 
värden som fastställs i artikel 2 i EU-
fördraget. Parlamentet betonar att rådet 
är den enda unionsinstitution med en 
sådan behörighet enligt bestämmelserna i 
artikel 7.1 i EU-fördraget.
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11.9.2020 A9-0138/50

Ändringsförslag 50
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det, 
mot bakgrund av den polska regeringens 
förklaringar och parlamentets rön, inte 
finns någon risk för att Polen gör sig 
skyldigt till ett allvarligt åsidosättande av 
de värden som anges i artikel 2 i EU-
fördraget, och att resultatet av det 
förfarande mot Polen som härrör från 
kommissionens förslag inte ger 
tillräckliga skäl för att dra slutsatsen att 
en ytterligare ny mekanism för 
utvärdering av demokrati, rättsstatlighet 
och grundläggande rättigheter är 
nödvändig.
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11.9.2020 A9-0138/51

Ändringsförslag 51
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om skydd av unionens budget 
vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, 
inbegripet behovet att skydda 
stödmottagares rättigheter, och uppmanar 
rådet att inleda de interinstitutionella 
förhandlingarna så snart som möjligt.

6. Europaparlamentet betonar att 
villkoren för utbetalning av unionsmedel 
måste baseras på objektiva och mätbara 
kriterier. Icke-ekonomiska och politiska 
kriterier skapar en flagrant risk för att 
stödet används som ett påtryckningsmedel 
och framkallar osäkerhet för mottagarna 
av unionsmedel. Parlamentet erinrar om 
revisionsrättens yttrande nr. 1/2018, som 
uttryckligen riktar uppmärksamheten mot 
detta och risken för att mottagarna av 
medel förlorar sin finansiering.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/52

Ändringsförslag 52
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Rubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Lagstiftnings- och valsystemets 
funktionssätt i Polen

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/53

Ändringsförslag 53
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Rubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Det polska parlamentets utnyttjande av 
befogenheter att ändra författningen

utgår

Or. en


