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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.11.2017 B8-0595/8 

Módosítás  8 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. megismétli a 2016. április 13-i és a 

2016. szeptember 14-i állásfoglalásában 

kifejtett álláspontját; megismétli, hogy 

aggodalommal tölti el, hogy számos 

területen gyors jogalkotási fejleményekre 

kerül sor megfelelő konzultáció vagy 

alkotmányossági felülvizsgálat nélkül, 

ezáltal kockáztatva az alapvető emberi 

jogok, a demokratikus fékek és 

ellensúlyok és a jogállamiság 

szisztematikus ellehetetlenítését; 

ismételten aggodalmának ad hangot az 

ilyen, az állami média, a büntetőjog, a 

rendőrségi törvény, a közszolgálati 

törvény, a terrorizmus elleni jogszabályok, 

az NGO-kra vonatkozó jogszabályok, a 

menedékjog, a gyülekezés szabadsága és a 

nők jogai terén bekövetkezett 

változásokkal kapcsolatban; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/9 

Módosítás  9 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. támogatja a jogállamiságra 

vonatkozó, bizottsági ajánlásokat, valamint 

a Bizottság által Lengyelországgal 

szemben az uniós jog megsértése miatt 

indított kötelezettségszegési eljárást; 

tudomásul veszi a Bizottság azon 

határozott szándékát, hogy a Szerződések 

őreként nyomon kövesse a lengyelországi 

helyzetet és az ajánlásai nyomán a lengyel 

hatóságok által hozott intézkedéseket, 

továbbra is teljes mértékben támogatva 

Lengyelországot a jogállamiság 

megerősítését célzó, megfelelő 

megoldások keresésében; 

6. elutasítja a jogállamiságra 

vonatkozó bizottsági ajánlásokat, valamint 

a Bizottság által Lengyelországgal 

szemben az uniós jog megsértése miatt 

indított kötelezettségszegési eljárást; 

Or. en 

 

 

 



 

AM\1139441HU.docx  PE614.231v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/10 

Módosítás  10 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. sürgeti a lengyel parlamentet és 

kormányt hogy hajtsák végre 

maradéktalanul a Bizottság és a Velencei 

Bizottság valamennyi ajánlását, továbbá 

hogy tartózkodjanak az olyan reformok 

végrehajtásától, amelyek veszélyeztetnék a 

jogállamiságot és különösen az 

igazságszolgáltatás függetlenségét; e 

tekintetben kéri a jogszabályok 

elfogadásának későbbi időpontra 

halasztását, míg a Bizottság és a Velencei 

Bizottság megfelelő értékelést nem végez 

az ügyben; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/11 

Módosítás  11 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. felhívja a lengyel kormányt, hogy 

hajtsa végre a Bíróság C-441/17. számú 

ügyben hozott, 2017. július 27-i ideiglenes 

határozatát, valamint hogy azonnali 

hatállyal függessze fel a bialowiezai 

erdőben folytatott, nagyszabású 

fakitermelést, amely azzal fenyeget, hogy 

súlyos és visszafordíthatatlan károkat 

okoz ezen az UNESCO által 

világörökségnek nyilvánított területen; 

felhívja a lengyel kormányt, hogy állítsa le 

a Belaruszba irányuló, csoportos 

visszaküldéseket, és teljesítse az EJEB 

2017 júniusi, kötelező érvényű ideiglenes 

határozatait, továbbá biztosítsa, hogy 

mindenki, aki Lengyelország határain 

menedéket vagy nemzetközi védelmet 

kérelmez, teljes mértékben hozzáférjen a 

lengyel menekültügyi eljáráshoz, 

összhangban a nemzetközi 

kötelezettségekkel és az uniós 

jogszabályokkal; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/12 

Módosítás  12 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felhívja a lengyel kormányt, hogy 

tartsa tiszteletben a gyülekezés 

szabadságához való jogot azáltal, hogy a 

gyülekezés szabadságáról szóló hatályos 

jogszabályból törli a kormány által 

jóváhagyott „ciklikus” gyülekezésnek 

prioritást biztosító rendelkezéseket; 

felhívja a hatóságokat, hogy ne 

alkalmazzanak büntetőjogi szankciókat a 

békés gyülekezésekben vagy 

ellentüntetésekben részt vevő személyek 

ellen, továbbá hogy ejtsék a békés 

tiltakozókkal szemben emelt büntetőjogi 

vádakat; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/13 

Módosítás  13 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. aggodalmának ad hangot azoknak 

a médiában megjelent beszámolóknak a 

kapcsán, amelyek szerint a rendőrség 

megfigyeli az ellenzéki és civil társadalmi 

vezetőket, valamint sürgeti a lengyel 

hatóságokat, hogy vizsgálják ki ezeket a 

jelentéseket és teljes mértékben tartsák 

tiszteletben a polgárok magánélethez való 

jogát; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.11.2017 B8-0595/14 

Módosítás  14 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. felhívja a lengyel kormányt, hogy 

teljesítse a Szerződésekben, az Alapjogi 

Chartában, az emberi jogok európai 

egyezményében és a nemzetközi emberi 

jogi normák által rögzített, 

jogállamisággal és alapjogokkal 
kapcsolatos valamennyi rendelkezést, 

valamint hogy folytasson közvetlen 

párbeszédet a Bizottsággal; 

12. felhívja a lengyel kormányt, hogy 

teljesítse a jogállamisággal, az emberi 

jogok európai egyezményével és a 

nemzetközi emberi jogi normákkal 

kapcsolatos valamennyi rendelkezést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.11.2017 B8-0595/15 

Módosítás  15 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. úgy véli, hogy a jelenlegi 

lengyelországi helyzet az EUSZ 2. 

cikkében hivatkozott értékek súlyos 

megsértésének egyértelmű kockázatát 

hordozza magában; utasítja az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot, hogy eljárási szabályzata 83. 

cikke (1) bekezdése a) pontjának 

megfelelően készítsen különjelentést 

annak érdekében, hogy a plenáris ülés 

szavazzon a Tanácsot az EUSZ 7. 

cikkének (1) bekezdése szerinti 

intézkedésre felhívó, indokolással ellátott 

javaslatról; 

14. úgy véli, hogy a jelenlegi 

lengyelországi helyzet nem hordozza 

magában az EUSZ 2. cikkében hivatkozott 

értékek súlyos megsértésének kockázatát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.11.2017 B8-0595/16 

Módosítás  16 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0595/2017 

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

a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. indokolatlannak tart a tagállamok 

belső politikáiba, például Lengyelország 

belpolitikájába történő beavatkozásra 

irányuló minden próbálkozást; 

Or. en 

 

 

 


