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14.11.2017 B8-0595/8 

Pakeitimas 8 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. patvirtina savo poziciją, išreikštą 

2016 m. balandžio 13 d. ir 2016 m. 

rugsėjo 14 d. rezoliucijose; pakartoja savo 

susirūpinimą dėl sparčių teisėkūros 

pokyčių, kurie vyksta įvairiose srityse 

deramai nepasikonsultavus arba neturint 

galimybės atlikti nepriklausomą ir teisėtą 

konstitucinę peržiūrą, todėl kyla pavojus, 

kad bus sistemingai nepaisoma 

pagrindinių žmogaus teisių, demokratinės 

valdžios galių pusiausvyros ir teisinės 

valstybės principų; ypač pabrėžia savo 

susirūpinimą dėl tokių pokyčių viešosios 

žiniasklaidos, baudžiamosios teisės, 

policijos įstatymo, valstybės tarnybos 

įstatymo, įstatymo dėl kovos su terorizmu, 

įstatymo dėl NVO, įstatymo dėl 

prieglobsčio suteikimo, susirinkimų 

laisvės ir moterų teisių srityse; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Pakeitimas 9 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pritaria Komisijos parengtoms 

rekomendacijoms dėl teisinės valstybės 

principo ir pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrai, kurią Komisija pradėjo prieš 

Lenkiją dėl ES teisės aktų pažeidimo; 

vertina Komisijos, kaip Sutarčių 

sergėtojos, pasiryžimą stebėti padėtį 

Lenkijoje ir stebėti, kaip Lenkijos valdžios 

institucijos įgyvendina jos 

rekomendacijas, kartu nepaliaujant teikti 

visapusišką paramą Lenkijai šiai siekiant 

rasti tinkamus sprendimus teisinei 

valstybei sustiprinti; 

6. nepritaria Komisijos parengtoms 

rekomendacijoms dėl teisinės valstybės 

principo ir pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrai, kurią Komisija pradėjo prieš 

Lenkiją dėl ES teisės aktų pažeidimo; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Pakeitimas 10 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. primygtinai ragina Lenkijos 

parlamentą ir vyriausybę visapusiškai 

įgyvendinti visas Komisijos ir Venecijos 

komisijos rekomendacijas ir susilaikyti 

nuo bet kokių reformų, kurios galėtų kelti 

grėsmę teisinės valstybės principo 

laikymuisi ir, visų pirma, teisminių 

institucijų nepriklausomumui; šiuo 

atžvilgiu ragina atidėti bet kokių teisės 

aktų priėmimą, kol Komisija ir Venecijos 

komisija atliks tinkamą vertinimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Pakeitimas 11 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina Lenkijos vyriausybę laikytis 

ES Teisingumo Teismo 2017 m. liepos 

27 d. laikinos nutarties (Byla C-441/17) ir 

nedelsiant sustabdyti didelio masto 

medienos ruošos darbus Belovežo girioje, 

nes jie gali padaryti didelės ir 

nepataisomos žalos šiam UNESCO 

pasaulio paveldo objektui; ragina 

Lenkijos vyriausybę sustabdyti 

prieglobsčio prašytojų grąžinimą į 

Baltarusiją supaprastina tvarka, siekiant 

laikytis privalomų EŽTT 2017 m. 

birželio mėn. laikinų nutarčių ir 

užtikrinti, kad bet kuris asmuo, kuris 

pareiškia ketinimą prašyti prieglobsčio ir 

(arba) tarptautinės apsaugos Lenkijos 

pasienyje, turėtų visas galimybes 

pasinaudoti Lenkijos prieglobsčio 

suteikimo procedūra, atsižvelgiant į 

Lenkijos tarptautinius įsipareigojimus ir 

ES teisę; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Pakeitimas 12 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Lenkijos vyriausybę paisyti 

teisės į susirinkimų laisvę panaikinant 

dabartinio įstatymo dėl surinkimų 

nuostatas, kuriomis pirmenybė teikiama 

vyriausybės remiamiems „cikliniams“ 

susirinkimams; ragina valdžios 

institucijas susilaikyti nuo sankcijų 

taikymo asmenims, kurie dalyvauja 

taikiuose susirinkimuose arba 

atsakomosiose demonstracijose, ir 

panaikinti taikiems protestuotojams 

pateiktus baudžiamuosius kaltinimus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Pakeitimas 13 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. išreiškia susirūpinimą dėl 

žiniasklaidos pranešimų apie tai, kad 

opozicijos ir pilietinės visuomenės lyderiai 

yra stebimi policijos, ir primygtinai ragina 

Lenkijos valdžios institucijas ištirti tuos 

pranešimus ir visiškai paisyti visų piliečių 

privatumo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Pakeitimas 14 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Lenkijos vyriausybę laikytis 

visų su teisinės valstybės principu susijusių 

nuostatų ir Sutartyse, Pagrindinių teisių 

chartijoje, EŽTT ir tarptautiniuose 

žmogaus teisių standartuose įtvirtintų 

pagrindinių teisių ir pradėti tiesioginį 

dialogą su Komisiją; 

12. ragina Lenkijos vyriausybę laikytis 

visų su teisinės valstybės principu susijusių 

nuostatų, EŽTK ir tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Pakeitimas 15 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. mano, kad dėl dabartinės padėties 

Lenkijoje kyla didelis pavojus, kad bus 

smarkiai pažeistos ES sutarties 2 

straipsnyje nurodytos vertybės; paveda 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 83 straipsnio 1 dalies a punktą 

parengti specialųjį pranešimą siekiant 

priimti pagrįstą pasiūlymą, kuriame 

Taryba būtų raginama imtis veiksmų 

pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį; 

14. nemano, kad dėl dabartinės 

padėties Lenkijoje kyla pavojus, jog bus 

smarkiai pažeistos ES sutarties 2 

straipsnyje nurodytos vertybės; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Pakeitimas 16 

Michał Marusik 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017 

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

Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. mano, kad jokie bandymai kištis į 

valstybių narių vidaus politiką, įskaitant 

Lenkijos vidaus politiką, nepateisinami; 

Or. en 

 

 

 


