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14.11.2017 B8-0595/8 

Pozměňovací návrh  8 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. znovu opakuje svůj postoj, který 

vyjádřil ve svých usneseních ze dne 13. 

dubna 2016 a ze dne 14. září 2016; 

opětovně vyjadřuje zejména své 

znepokojení nad rychlým legislativním 

vývojem v řadě oblastí bez řádných 

konzultací nebo možnosti nezávislého a 

legitimního ústavního přezkumu, v 

důsledku čehož hrozí systematické 

oslabování základních lidských práv, 

demokratických kontrol a protivah a 

právního státu; znovu vyjadřuje 

znepokojení nad takovými změnami 

především v oblasti veřejnoprávních 

sdělovacích prostředků, v trestním právu, 

zákoně o policii, zákoně o veřejné službě, 

zákoně o boji proti terorismu, zákoně o 

nevládních organizacích a v azylovém 

zákoně a v oblasti svobody 

shromažďování a práv žen; 

vypouští se 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Pozměňovací návrh  9 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. podporuje doporučení týkající se 

právního státu vydaná Komisí i řízení o 

nesplnění povinnosti vedená s Polskem 

kvůli porušování práva EU; bere na 

vědomí odhodlání Komise coby strážkyně 

Smluv sledovat situaci v Polsku a plnění 

jejích doporučení polskými orgány a 

nadále Polsku nabízet plnou podporu při 

hledání vhodných řešení k posílení 

právního státu; 

6. odmítá doporučení týkající se 

právního státu vydaná Komisí i řízení o 

nesplnění povinnosti vedená s Polskem 

kvůli porušování práva EU; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Pozměňovací návrh  10 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. naléhavě vyzývá polský parlament 

a vládu, aby plně provedly veškerá 

doporučení Komise a Benátské komise a 

aby se zdržely jakýchkoli reforem, které by 

ohrozily právní stát, a zejména nezávislost 

soudnictví; v této souvislosti vyzývá k 

odložení přijetí veškerých zákonů, dokud 

Komise a Benátská komise neprovedou 

řádné posouzení; 

vypouští se 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Pozměňovací návrh  11 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá polskou vládu, aby splnila 

dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 

27. července 2017 ve věci C-441/17 a aby 

okamžitě zastavila rozsáhlé kácení v 

Bělověžském pralese, které s sebou nese 

riziko závažného a nevratného poškození 

tohoto místa zapsaného na seznam 

světového dědictví UNESCO; vyzývá 

polskou vládu, aby zastavila hromadné 

navracení osob do Běloruska v souladu se 

závaznými prozatímními příkazy ESLP z 

června 2017 a aby zajistila, že každý, kdo 

vyjádří záměr požádat o azyl nebo 

mezinárodní ochranu na polských 

hranicích získá plný přístup k polskému 

azylovému řízení v souladu s 

mezinárodními závazky a právem EU; 

vypouští se 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Pozměňovací návrh  12 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá polskou vládu, aby 

dodržovala právo na svobodu 

shromažďování, tedy aby ze současného 

zákona o shromažďování odstranila 

ustanovení upřednostňující „cyklická“ 

shromáždění schválená vládou; naléhavě 

žádá příslušné orgány, aby se zdržely 

uplatňování trestních postihů vůči 

účastníkům pokojných shromáždění nebo 

protidemonstrací a aby zastavily trestní 

stíhání pokojných demonstrantů; 

vypouští se 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Pozměňovací návrh  13 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyjadřuje znepokojení nad 

zprávami o policejním sledování lídrů 

opozice a občanské společnosti, o němž 

informovaly sdělovací prostředky, a 

naléhavě vyzývá polské orgány, aby tyto 

informace vyšetřily a aby plně 

respektovaly soukromí všech občanů; 

vypouští se 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Pozměňovací návrh  14 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá polskou vládu, aby 

dodržovala všechna ustanovení týkající se 

právního státu a základních práv 

zakotvená ve Smlouvách, Listině 

základních práv, EÚLP a mezinárodních 

lidskoprávních normách a aby vedla 

přímý dialog s Komisí; 

12. vyzývá polskou vládu, aby 

dodržovala všechna ustanovení týkající se 

právního státu, EÚLP a mezinárodní 

lidskoprávní normy;   

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Pozměňovací návrh  15 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že současná situace 

v Polsku představuje jednoznačné riziko 

závažného porušování hodnot uvedených v 

článku 2 SEU; pověřuje Výbor pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 písm. a) 

jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu 

s cílem uspořádat hlasování v plénu o 

odůvodněném návrhu vyzývajícím Radu k 

tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 

SEU; 

14. nedomnívá se, že současná situace 

v Polsku představuje riziko závažného 

porušování hodnot uvedených v článku 2 

SEU; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Pozměňovací návrh  16 

Michał Marusik 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stav právního státu a demokracie v Polsku 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. považuje jakékoli pokusy o 

vměšování se do vnitřních politik 

členských států za neodůvodněné, a to i v 

případě vnitrostátních politik Polska; 

Or. en 

 

 


