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14.11.2017 B8-0595/8 

Amendamentul  8 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. își reiterează poziția exprimată în 

rezoluțiile sale din 13 aprilie 2016 și din 

14 septembrie 2016; își reiterează, în 

special, îngrijorarea cu privire la 

evoluțiile legislative rapide care au loc în 

multe domenii fără consultări 

corespunzătoare și fără posibilitatea unui 

control constituțional independent și 

legitim, existând astfel riscul subminării 

sistematice a drepturilor fundamentale ale 

omului, controlului și echilibrului 

democratic și statului de drept; își 

reiterează, în special, îngrijorarea în ceea 

ce privește astfel de schimbări în 

domeniile mass-mediei publice, dreptului 

penal, legislației privind poliția, dreptului 

funcției publice, legislației privind 

combaterea terorismului, legislației 

privind ONG-urile, dreptului de azil, 

libertății de întrunire și drepturilor 

femeilor; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Amendamentul  9 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. sprijină recomandările privind 

statul de drept emise de către Comisie, 

precum și procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor inițiate de 

Comisie împotriva Poloniei pentru 

încălcarea dreptului UE; ia act de 

hotărârea Comisiei de a monitoriza, în 

calitate de gardian al tratatelor, situația 

din Polonia și acțiunile întreprinse în 

urma recomandărilor sale de către 

autoritățile poloneze, continuând, în 

același timp, să ofere Poloniei sprijinul 

său deplin pentru a identifica soluții 

adecvate pentru consolidarea statului de 

drept; 

6. respinge recomandările privind 

statul de drept emise de către Comisie, 

precum și procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor inițiate de 

Comisie împotriva Poloniei pentru 

încălcarea dreptului UE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Amendamentul  10 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. îndeamnă parlamentul și guvernul 

polonez să pună în aplicare pe deplin 

toate recomandările Comisiei Europene și 

ale Comisiei de la Veneția și să se abțină 

de la efectuarea oricărei reforme care ar 

pune în pericol respectarea statului de 

drept, în special independența sistemului 

judiciar; solicită, în acest sens, amânarea 

adoptării oricăror legi până la realizarea 

de către Comisia Europeană și Comisia 

de la Veneția a unei evaluări adecvate; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Amendamentul  11 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. invită guvernul polonez să respecte 

ordinul temporar al Curții de Justiție a 

UE din 27 iulie 2017 în cauza C-441/17 și 

să suspende imediat exploatările 

forestiere la scară largă din pădurea 

Bialowieza, care riscă să cauzeze daune 

grave și ireversibile acestui sit care face 

parte din patrimoniul mondial al 

UNESCO; invită guvernul polonez să 

oprească returnările expeditive în 

Belarus, pentru a se conforma ordinelor 

intermediare obligatorii ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului din iunie 

2017, precum și să se asigure că orice 

persoană care își exprimă intenția de a 

solicita azil sau protecție internațională la 

frontierele Poloniei se bucură de un acces 

deplin la procedura de azil din Polonia, în 

conformitate cu obligațiile internaționale 

și cu legislația UE; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Amendamentul  12 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită guvernul polonez să respecte 

dreptul la libertatea de întrunire prin 

eliminarea din legislația actuală 

referitoare la întruniri a dispozițiilor care 

acordă prioritate adunărilor „ciclice” 

aprobate de guvern; îndeamnă autoritățile 

să se abțină de la aplicarea de sancțiuni 

penale persoanelor care participă la 

adunări pașnice sau la contrademonstrații 

și să renunțe la acuzațiile penale 

împotriva protestatarilor pașnici; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Amendamentul  13 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la relatările din mass-media legate de 

supravegherea de către poliție a liderilor 

opoziției și ai societății civile și solicită 

autorităților poloneze să investigheze 

aceste informații și să respecte pe deplin 

viața privată a tuturor cetățenilor; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Amendamentul  14 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită guvernul polonez să respecte 

toate dispozițiile referitoare la statul de 

drept și la drepturile fundamentale 

consacrate în tratate, în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

Convenția europeană a drepturilor omului 

și în standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului și să se angajeze în 

dialog direct cu Comisia; 

12. invită guvernul polonez să respecte 

toate dispozițiile referitoare la statul de 

drept, Convenția europeană a drepturilor 

omului și standardele internaționale în 

domeniul drepturilor omului; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Amendamentul  15 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că situația actuală din 

Polonia prezintă un risc clar de încălcare 

gravă a valorilor menționate la articolul 2 

din TUE; însărcinează Comisia sa pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne să 

elaboreze un raport specific, în 

conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul său de 

procedură, cu scopul de a organiza un vot 

în ședință plenară pentru a adopta o 

propunere motivată prin care să se solicite 

Consiliului să acționeze în temeiul 

articolului 7 alineatul (1) din TUE; 

14. nu consideră că situația actuală din 

Polonia prezintă un risc de încălcare gravă 

a valorilor menționate la articolul 2 din 

TUE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Amendamentul  16 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0595/2017 

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

Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. consideră nejustificată orice 

încercare de imixtiune în politicile interne 

ale statelor membre, inclusiv în politicile 

interne ale Poloniei; 

Or. en 

 

 

 


