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11.9.2020 A9-0138/112

Τροπολογία 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56 α. υπενθυμίζει ότι το διεθνές δίκαιο 
δεν αναγνωρίζει το λεγόμενο δικαίωμα 
στην άμβλωση και καμία δεσμευτική 
συνθήκη δεν αναγνωρίζει σχετικό 
δικαίωμα, καθώς και ότι το ΕΔΑΔ έχει 
τονίσει επανειλημμένα ότι το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως συναίνεση στο λεγόμενο 
δικαίωμα στην άμβλωση· υπενθυμίζει ότι 
ανάλογο δικαίωμα δεν μπορεί, επιπλέον, 
να θεωρηθεί ότι έχει προκύψει από το 
διεθνές εθιμικό δίκαιο, καθώς στη 
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών που 
παρέχουν τη δυνατότητα άμβλωσης, αυτή 
η δυνατότητα παρέχει ασυλία έναντι της 
ποινικής δικαιοδοσίας και δεν ορίζεται 
ως δικαίωμα·
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11.9.2020 A9-0138/113

Τροπολογία 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρητορική μίσους, δημόσιες διακρίσεις, 
βία κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακή 
βία και μισαλλόδοξη συμπεριφορά έναντι 
μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΛΟΑΔΜ

διαγράφεται
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11.9.2020 A9-0138/114

Τροπολογία 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. προτρέπει τις πολωνικές αρχές να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφασιστική καταπολέμηση της 
ρατσιστικής ρητορικής μίσους και 
υποκίνησης της βίας, εντός και εκτός 
διαδικτύου, και να καταδικάσει δημόσια 
και να αποστασιοποιηθεί από τη 
ρατσιστική ρητορική μίσους δημόσιων 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών και στελεχών των μέσων 
ενημέρωσης108, να αντιμετωπίσει τις 
προκαταλήψεις και τα αρνητικά 
συναισθήματα έναντι εθνικών και 
εθνοτικών μειονοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των Ρομά), 
μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο, και να εξασφαλίσει την επιβολή 
της νομοθεσίας με αποτελεσματικό 
τρόπο, θέτοντας εκτός νόμου τα κόμματα 
ή τις οργανώσεις που προωθούν ή 
υποκινούν φυλετικές διακρίσεις109· καλεί 
τις πολωνικές αρχές να συμμορφωθούν με 
τις συστάσεις του 2019 της Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη 
των Φυλετικών Διακρίσεων110·

57. τονίζει ότι η πολωνική κυβέρνηση 
πραγματοποιεί παρακολούθηση των 
εγκλημάτων που υποκινούνται από 
προκαταλήψεις, το δε πεδίο εφαρμογής 
της παρακολούθησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την προπαρασκευαστική 
διαδικασία για τα εγκλήματα μίσους που 
διαπράττονται (από την αστυνομία) σε 
ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι τα 
εγκλήματα μίσους, λόγω του υψηλού 
βαθμού κοινωνικής βλαπτικότητας, 
περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του 
αρχηγού της αστυνομίας· σημειώνει ότι 
διεξάγονται επίσης εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με σκοπό οι αστυνομικοί 
να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση των 
εγκλημάτων μίσους·

_________________
108 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017, 
παρ. 18· Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), 
Resolution 2316 (2020) of 28 January 
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2020 on the functioning of democratic 
institutions in Poland [Ψήφισμα 2316 
(2020) της 28ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά 
με τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών στην Πολωνία], παρ. 14· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Concluding observations on the 
seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, παρ. 15-18.
109 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 
την Εξάλειψη των Φυλετικών 
Διακρίσεων, Concluding observations on 
the combined twenty-second to twenty-
fourth periodic reports of Poland 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
τη συνδυασμένη εικοστή δεύτερη έως 
εικοστή τέταρτη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), Αύγουστος 2019.
110 Ομοίως.

Or. en



AM\1213083EL.docx PE655.444v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/115

Τροπολογία 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την πρόσφατη δήλωση του 
Υφυπουργού Δικαιοσύνης της Πολωνίας, 
σύμφωνα με την οποία η Πολωνία θα 
πρέπει να καταγγείλει τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης)· ενθαρρύνει τις 
πολωνικές αρχές να εφαρμόζουν με 
πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο την 
εν λόγω Σύμβαση, μεταξύ άλλων με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, 
καθώς και την παροχή καταφυγίων, 
επαρκούς αριθμού και κατάλληλης 
ποιότητας, για γυναίκες που έχουν 
υπάρξει θύματα βίας και για τα παιδιά 
τους·

58. επικροτεί τις ενέργειες πολωνικών 
αρχών που καταδικάζουν την ξενοφοβική 
ή φασιστική εγκληματική συμπεριφορά ή 
ρητορική μίσους και καλεί τις πολωνικές 
αρχές να προβούν σε περαιτέρω 
κατάλληλες ενέργειες σε αυτό το πλαίσιο·
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11.9.2020 A9-0138/116

Τροπολογία 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. σημειώνει ότι η δεύτερη έρευνα 
για τους ΛΟΑΔΜ που διενεργήθηκε από 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τον Μάιο του 2020 επισημαίνει αύξηση 
της μισαλλοδοξίας και της βίας στην 
Πολωνία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
μια απόλυτη δυσπιστία των Πολωνών 
ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ απέναντι στην 
καταπολέμηση των προκαταλήψεων και 
της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
δυσπιστία η οποία αποτυπώθηκε με το 
χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην 
Ένωση (μόνο 4 %), ενώ αντίστοιχα το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που 
απάντησαν ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν 
σε ορισμένα μέρη διότι φοβούνται ότι θα 
δεχτούν επίθεση, παρενόχληση ή απειλές 
ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %)·

59. υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας επιβεβαιώνει 
την απαγόρευση των διακρίσεων εις 
βάρος οποιουδήποτε για οποιονδήποτε 
λόγο·

Or. en



AM\1213083EL.docx PE655.444v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/117

Τροπολογία 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων σε ό,τι 
αφορά την εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές του 2020, τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε έντονα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ρητορικής μίσους από τις δημόσιες αρχές 
και τους εκλεγμένους αξιωματούχους, την 
απαγόρευση των πορειών 
«υπερηφάνειας» και των προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης, και την ανεπαρκή 
προστασία έναντι επιθέσεων κατά τη 
διάρκειά τους, τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
καθώς και την έγκριση «Περιφερειακών 
Χαρτών Οικογενειακών Δικαιωμάτων», 
που πραγματοποιούν διακρίσεις κυρίως 
εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών 
και των οικογενειών ΛΟΑΔΜ· σημειώνει 
την έλλειψη οποιασδήποτε βελτίωσης 
στην κατάσταση των ΛΟΑΔΜ στην 
Πολωνία μετά την έγκριση του εν λόγω 
ψηφίσματος και το γεγονός ότι η ψυχική 
υγεία και η σωματική ασφάλεια των 
Πολωνών ΛΟΑΔΜ διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· υπενθυμίζει την καταδίκη των 
ενεργειών αυτών από τον Πολωνό 
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

60. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να καταγγελθούν οι διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της 
ρητορικής μίσους και της παραβίασης των 
ατομικών δικαιωμάτων, από πρόσωπα 
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, και 
καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει 
τέτοιου είδους διακρίσεις·
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ο οποίος υπέβαλε εννέα καταγγελίες σε 
διοικητικά δικαστήρια με το επιχείρημα 
ότι οι απαλλαγμένες από ΛΟΑΔΜ ζώνες 
παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
καθώς και την καταδίκη της Επιτροπής 
και διεθνών οργανώσεων· υπενθυμίζει ότι 
οι δαπάνες στο πλαίσιο των ταμείων 
συνοχής δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και ότι οι δήμοι που 
ενεργούν ως εργοδότες πρέπει να τηρούν 
την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου111, η οποία απαγορεύει τις 
διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού στην 
απασχόληση112· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να εφαρμόζουν τη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στο 
πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν την 
κατάσταση των ενώσεων μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου και των γονέων ίδιου 
φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
απολαμβάνουν το δικαίωμα της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, τόσο 
νομικά όσο και στην πράξη113· 
καταδικάζει την άσκηση αγωγών κατά 
ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών οι 
οποίοι δημοσίευσαν τον λεγόμενο 
«Άτλαντα του μίσους», έγγραφο που 
τεκμηριώνει περιπτώσεις ομοφοβίας στην 
Πολωνία· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
πολωνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη 
νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ από όλες 
τις μορφές εγκλημάτων μίσους και 
ρητορικής μίσους,****·
_________________
111 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
112 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO, 
επιστολή προς τις αρχές των πολωνικών 
περιφερειών Lublin, Łódź, Małopolskie, 
Podkarpackie και Świętokrzyskie, 27 
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Μαΐου 2020. Βλ., επίσης, Απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 23ης Απριλίου 2020 
στην υπόθεση Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2012:289.
113 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης 
Ιουνίου 2018 στην υπόθεση Coman, C-
673/16, ECLI:EU:C:2018:385· Απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 2ας 
Μαρτίου 2010 στην υπόθεση Kozak κατά 
Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 13102/02)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 22ας 
Ιανουαρίου 2008 στην υπόθεση E.B. κατά 
Γαλλίας (προσφυγή αριθ. 43546/02)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2013 στην υπόθεση X και 
άλλοι κατά Αυστρίας (προσφυγή αριθ. 
19010/07)· Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της 30ής Ιουνίου 2016 στην 
υπόθεση Taddeucci και McCall κατά 
Ιταλίας (προσφυγή αριθ. 51362/09)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2013 στην υπόθεση X και 
άλλοι κατά Αυστρίας (προσφυγή αριθ. 
19010/07)· Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 
στην υπόθεση Orlandi και άλλοι κατά 
Ιταλίας (προσφυγές αριθ. 26431/12, 
26742/12, 44057/12 και 60088/12)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 14ης 
Ιανουαρίου 2020 στην υπόθεση Beizaras 
και Levickas κατά Λιθουανίας (προσφυγή 
αριθ. 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Τροπολογία 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. σημειώνει ότι το γεγονός πως το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς εθνικά δικαστήρια 
αρνήθηκαν ή δίστασαν να 
απελευθερώσουν Πολωνούς υπόπτους 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης λόγω 
σοβαρών αμφιβολιών σχετικά με την 
ανεξαρτησία του πολωνικού δικαστικού 
συστήματος· θεωρεί ότι η επιδείνωση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία συνιστά 
ιδιαιτέρως σοβαρή απειλή για την 
ομοιομορφία της έννομης τάξης της 
Ένωσης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

61. αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού 
συστήματος στην Πολωνία είναι ένας 
τομέας που εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους και δεν μπορεί να συνιστά λόγο 
αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ της 
Πολωνίας και άλλων κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Τροπολογία 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον 
Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
συμμετάσχει σε ειλικρινή διάλογο με την 
Επιτροπή· τονίζει ότι ο διάλογος αυτός 
πρέπει να είναι αμερόληπτος, 
τεκμηριωμένος και συνεργατικός· καλεί 
την πολωνική κυβέρνηση να συνεργαστεί 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της καλόπιστης συνεργασίας, όπως 
ορίζεται στη ΣΕΕ· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να εφαρμόσει αμελλητί και 
πλήρως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της ΕΕ και να σεβαστεί την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης·

62. επιβεβαιώνει ότι η πολωνική 
κυβέρνηση συμμορφώνεται με όλες τις 
διατάξεις που αφορούν το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον 
Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι 
συμμετέχει άμεσα σε διάλογο με την 
Επιτροπή· αναγνωρίζει τα μέτρα που 
λαμβάνει η πολωνική κυβέρνηση για να 
εφαρμόσει αμελλητί τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της ΕΕ και να σεβαστεί την 
υπεροχή του δικαίου της Ένωσης·
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11.9.2020 A9-0138/120

Τροπολογία 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να μην ερμηνεύουν συσταλτικά 
την αρχή του κράτους δικαίου και να 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ, αντιμετωπίζοντας τις 
επιπτώσεις της δράσης της πολωνικής 
κυβέρνησης σε όλες τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και οι 
οποίες επισημαίνονται στην παρούσα 
έκθεση·

διαγράφεται

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Τροπολογία 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις – η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2018 – το συντομότερο 
δυνατόν και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε 
εκθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών· συνιστά ένθερμα στο 
Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες 
συστάσεις στην Πολωνία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ, σε συνέχεια των ακροάσεων, 
και να ορίσει προθεσμίες για την 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· καλεί, 
επιπρόσθετα, το Συμβούλιο να δεσμευτεί 

64. δεν θεωρεί ότι το Συμβούλιο είναι 
απαραίτητο να συνεχίσει τις επίσημες 
ακροάσεις στο πλαίσιο της εξέτασης όλων 
των πιο πρόσφατων και σημαντικών 
διευκρινίσεων που έδωσαν οι πολωνικές 
αρχές και των πορισμάτων της παρούσας 
διαδικασίας στους τομείς του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνιστά 
ένθερμα στο Συμβούλιο, κατά τη 
διατύπωση πιθανών συστάσεων, να 
διεξάγει διάλογο με τις πολωνικές αρχές 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης και του σεβασμού της πολωνικής 
κυριαρχίας, ιδίως στους τομείς που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Ένωσης·
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ότι θα αξιολογεί την εφαρμογή αυτών των 
συστάσεων εγκαίρως· καλεί το Συμβούλιο 
να ενημερώνει και να συνεργάζεται 
τακτικά με το Κοινοβούλιο, κατά τρόπο 
διαφανή, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ουσιαστική συμμετοχή και εποπτεία από 
όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς και από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·
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