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14.11.2017 B8-0595/8 

Tarkistus  8 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. toistaa 13. huhtikuuta 2016 ja 

14. syyskuuta 2016 antamissaan 

päätöslauselmissa esittämänsä kannan; 

toistaa olevansa huolissaan erityisesti 

nopeasta lainsäädännön kehityksestä 

monilla aloilla ilman asianmukaisia 

kuulemisia tai mahdollisuutta toteuttaa 

riippumaton ja legitiimi perustuslain 

mukaisuuden uudelleentarkastelu, mikä 

uhkaa heikentää järjestelmällisesti 

perusihmisoikeuksia, demokraattista 

valvontajärjestelmää ja oikeusvaltion 

periaatetta; toistaa erityisesti huolensa 

tällaisista muutoksista julkisten 

tiedotusvälineiden, rikosoikeuden, 

poliisilain, virkamieslain, terrorismin 

torjuntaa koskevan lainsäädännön, 

kansalaisjärjestöjä koskevan 

lainsäädännön, 

turvapaikkalainsäädännön, 

kokoontumisvapauden ja naisten 

oikeuksien aloilla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Tarkistus  9 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. tukee komission esittämiä 

oikeusvaltiosuosituksia sekä sen unionin 

oikeuden rikkomisen vuoksi Puolaa 

vastaan käynnistämiä 

rikkomusmenettelyjä; panee tyytyväisenä 

merkille, että komissio seuraa 

perussopimusten valvojana Puolan 

tilannetta ja sitä, millä tavoin Puolan 

viranomaiset toteuttavat sen suosituksia, 

ja antaa täyden tukensa Puolalle 

asianmukaisten oikeusvaltioperiaatteen 

lujittamiseen pyrkivien ratkaisujen 

löytämiseksi; 

6. hylkää komission esittämät 

oikeusvaltiosuositukset sekä sen unionin 

oikeuden rikkomisen vuoksi Puolaa 

vastaan käynnistämät rikkomusmenettelyt; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.11.2017 B8-0595/10 

Tarkistus  10 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa Puolan parlamenttia ja 

hallitusta panemaan kaikilta osin 

täytäntöön kaikki komission ja Venetsian 

komission suositukset ja pidättymään 

kaikista uudistuksista, jotka 

vaarantaisivat oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamisen ja erityisesti 

oikeuslaitoksen riippumattomuuden; 

kehottaa tässä yhteydessä lykkäämään 

kaikkien lakien hyväksymistä, kunnes 

komissio ja Venetsian komissio ovat 

arvioineet ne asianmukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.11.2017 B8-0595/11 

Tarkistus  11 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa Puolan hallitusta 

noudattamaan Euroopan unionin 

tuomioistuimen 27. heinäkuuta 2017 

asiassa C-441/17 antamaa tilapäistä 

määräystä ja keskeyttämään välittömästi 

Białowieżan metsässä toteutettavat 

laajamittaiset metsänhakkuut, jotka 

aiheuttavat vakavaa ja korjaamatonta 

haittaa Unescon 

maailmanperintöluetteloon sisältyvälle 

kohteelle; kehottaa Puolan hallitusta 

lopettamaan summittaiset palautukset 

Valko-Venäjälle eli noudattamaan 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

kesäkuussa 2017 antamia sitovia 

väliaikaisia määräyksiä ja varmistamaan, 

että jokainen, joka ilmaisee aikovansa 

hakea turvapaikkaa tai kansainvälistä 

suojelua Puolan rajoilla, pääsee 

täysimittaisesti Puolassa toteutettavaan 

turvapaikkamenettelyyn kansainvälisten 

velvoitteiden ja unionin oikeuden 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Tarkistus  12 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa Puolan hallitusta 

noudattamaan oikeutta 

kokoontumisvapauteen poistamalla 

nykyisestä kokoontumista koskevasta 

laista säännökset, joissa asetetaan 

etusijalle hallituksen hyväksymät 

”sykliset” kokoontumiset; kehottaa 

viranomaisia pidättymään 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

määräämisestä henkilöille, jotka 

osallistuvat rauhanomaisiin kokouksiin 

tai vastamielenosoituksiin, ja luopumaan 

rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan 

nostetuista rikossyytteistä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Tarkistus  13 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. on huolissaan tiedotusvälineiden 

raporteista, jotka koskevat poliisin 

toteuttamaa oppositiojohtajien ja 

kansalaisyhteiskunnan johtajien 

valvontaa, ja kehottaa Puolan 

viranomaisia tutkimaan näitä raportteja 

ja noudattamaan täysimääräisesti 

kaikkien kansalaisten yksityisyyttä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.11.2017 B8-0595/14 

Tarkistus  14 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa Puolan hallitusta 

noudattamaan kaikkia säännöksiä, jotka 

koskevat oikeusvaltioperiaatetta ja 

perusoikeuksia, jotka on kirjattu 

perussopimuksiin, perusoikeuskirjaan, 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja 

kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin, ja 

käymään suoraa vuoropuhelua komission 

kanssa; 

12. kehottaa Puolan hallitusta 

noudattamaan kaikkia säännöksiä, jotka 

koskevat oikeusvaltioperiaatetta, Euroopan 

ihmisoikeussopimusta ja kansainvälisiä 

ihmisoikeusnormeja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

14.11.2017 B8-0595/15 

Tarkistus  15 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. katsoo, että Puolan nykytilanteessa 

on selvä vaara, että SEU-sopimuksen 

2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan 

vakavasti; kehottaa kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa 

laatimaan työjärjestyksen 83 artiklan 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti 

erityisen mietinnön, jotta täysistunnossa 

äänestettäisiin perustellusta ehdotuksesta, 

jolla kehotetaan neuvostoa toimimaan 

SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

14. ei usko, että Puolan nykytilanteessa 

on vaaraa, että SEU-sopimuksen 

2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan 

vakavasti; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Tarkistus  16 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. pitää perusteettomina kaikkia 

yrityksiä puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin 

politiikkoihin, Puolan sisäpolitiikka 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

 

 


