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Ændringsforslag 1
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Robert 
Biedroń, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Katarina Barley, Kati Piri

Forslag til beslutning
Henvisning 6 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til konventionen til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet 
(Istanbulkonventionen),

Or. en

Ændringsforslag 2
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Henvisning 9 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til konklusionerne fra 
Rådet og EU-landene forsamlet i Rådet 
om sikring af respekt for 
retsstatsprincippet af 16. december 2014,

Or. en

Ændringsforslag 3
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Henvisning 9 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til udtalelsen fra 
Rådets Juridiske Tjeneste af 27. maj 2014 
om meddelelsen fra Kommissionen om en 
ny EU-retlig ramme for at styrke 
retsstatsprincippet og forenelighed med 
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traktaterne,

Or. en

Ændringsforslag 4
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Henvisning 14 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
3. maj 2018 om mediepluralisme og 
mediefrihed i Den Europæiske Union,

Or. en

Ændringsforslag 5
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen9,

udgår

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Ændringsforslag 6
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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- der henviser til sin beslutning af 
14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen9,

udgår

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Ændringsforslag 7
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Henvisning 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
18. december 2019 om offentlig 
forskelsbehandling af og hadefulde 
udtalelser om LGBTI-personer, herunder 
LGBTI-fri områder10,

udgår

_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Ændringsforslag 8
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Henvisning 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
18. december 2019 om offentlig 
forskelsbehandling af og hadefulde 
udtalelser om LGBTI-personer, herunder 
LGBTI-fri områder10,

udgår

_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.
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Or. pl

Ændringsforslag 9
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Henvisning 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
17. april 2020 om en EU-koordineret 
indsats til bekæmpelse af covid-19-
pandemien og dens konsekvenser13,

udgår

_________________
13 Texts adopted, P9_TA(2020)0054.

Or. pl

Ændringsforslag 10
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Henvisning 20 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
25. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder14a,
_________________
14a Texts adopted, P9_TA(2019)0080.

Or. en

Ændringsforslag 11
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
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Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Henvisning 21 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin 
lovgivningsmæssige beslutning af 
17. april 2019 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af programmet for rettigheder 
og værdier16a,
_________________
16a Texts adopted, P8_TA(2019)0407.

Or. en

Ændringsforslag 12
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Henvisning 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til de fire 
traktatbrudsprocedurer, som 
Kommissionen har indledt mod Polen i 
forbindelse med reformen af det polske 
retssystem, hvoraf de to første har ført til, 
at Domstolen har fastslået overtrædelser af 
artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union, der stadfæster 
princippet om effektiv retsbeskyttelse, 
mens de to andre procedurer endnu ikke er 
afsluttet,

- der henviser til de fire 
traktatbrudsprocedurer, som 
Kommissionen har indledt mod Polen i 
forbindelse med ændringerne til det polske 
retssystem, hvoraf de to første har ført til, 
at Domstolen har fastslået overtrædelser af 
artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union, der stadfæster 
princippet om effektiv retsbeskyttelse, 
mens de to andre procedurer endnu ikke er 
afsluttet,

Or. en

Ændringsforslag 13
Terry Reintke
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Forslag til beslutning
Henvisning 25 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen, som blev 
foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, som 
fremhæver en stigning i intolerance og 
vold i Polen over for LGBTI-personer, en 
fuldstændig manglende tro på statens 
bekæmpelse af fordomme og intolerance 
hos polske LGBTI-respondenter, 
registrering af den laveste andel i Union 
(blot 4 %) og den højeste andel af 
respondenter, der undgår visse steder af 
frygt for at blive overfaldet, chikaneret 
eller truet (79 %),

Or. en

Ændringsforslag 14
Maria Walsh

Forslag til beslutning
Henvisning 25 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen, som blev 
foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, som 
fremhæver en stigning i intolerance og 
vold i Polen over for LGBTI-personer, en 
fuldstændig manglende tro på statens 
bekæmpelse af fordomme og intolerance 
hos polske LGBTI-respondenter, 
registrering af den laveste andel i Union 
(blot 4 %) og den højeste andel af 
respondenter, der undgår visse steder af 
frygt for at blive overfaldet, chikaneret 
eller truet (79 %),

Or. en
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Ændringsforslag 15
Malin Björk

Forslag til beslutning
Henvisning 25 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen, som blev 
foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, som 
fremhæver en stigning i intolerance og 
vold i Polen over for LGBTI-personer, en 
fuldstændig manglende tro på statens 
bekæmpelse af fordomme og intolerance 
hos polske LGBTI-respondenter, 
registrering af den laveste andel i Union 
(blot 4 %) og den højeste andel af 
respondenter, der undgår visse steder af 
frygt for at blive overfaldet, chikaneret 
eller truet (79 %),

Or. en

Ændringsforslag 16
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Henvisning 25 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den af 
Europarådets kommissær for 
menneskerettigheder forfattede rapport 
om kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder i Europa af 
4. december 2017,

Or. en

Ændringsforslag 17
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Terry Reintke

Forslag til beslutning
Henvisning 25 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til 
Verdenssundhedsorganisationens (WHO) 
anbefalinger fra 2019 om unges 
reproduktive og seksuelle sundhed og 
rettigheder og de europæiske standarder 
for seksualundervisning i Europa, der er 
udviklet af 
Verdenssundhedsorganisationens (WHO) 
regionale kontor for Europa: "A 
framework for policy makers, educational 
and health authorities and specialists",

Or. en

Ændringsforslag 18
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at Unionen bygger 
på værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal, som fastsat i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union, og som 
afspejlet i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og 
nedfældet i internationale 
menneskerettighedstraktater;

A. der henviser til, at Unionen bygger 
på værdierne som fastlagt i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
som afspejlet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
nedfældet i internationale 
menneskerettighedstraktater;

Or. pl
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Ændringsforslag 19
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at Unionen bygger 
på værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal, som fastsat i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union, og som 
afspejlet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
nedfældet i internationale 
menneskerettighedstraktater;

A. der henviser til, at Unionen bygger 
på værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal, som fastsat i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 20
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 
om Den Europæiske Union i modsætning 
til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ikke 
er begrænset til de forpligtelser, der følger 
af traktaterne, som anført i 
Kommissionens meddelelse af 15. oktober 
2003, og til, at Unionen kan vurdere, om 
der er en klar fare for grov overtrædelse af 
de fælles værdier på områder, der henhører 
under medlemsstaternes kompetence;

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 
om Den Europæiske Union er begrænset til 
de forpligtelser, der følger af traktaterne, 
og til, at Unionen kan vurdere, om der er 
en klar fare for grov overtrædelse af de 
fælles værdier på områder, der henhører 
under Unionens kompetencer, og at 
Unionens overvågningsmekanisme kun er 
mulig i dette omfang; der desuden 
henviser til, at Rådets Juridiske Tjeneste i 
sin udtalelse af 27. maj 2014 mindede om, 
at der ikke er noget retsgrundlag i 
traktaterne, der bemyndiger 
institutionerne til at skabe en ny 
tilsynsmekanisme vedrørende 
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medlemsstaternes overholdelse af 
retsstatsprincippet ud over, hvad der er 
fastsat i artikel 7 i TEU;

Or. en

Ændringsforslag 21
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 
om Den Europæiske Union i modsætning 
til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ikke er 
begrænset til de forpligtelser, der følger af 
traktaterne, som anført i Kommissionens 
meddelelse af 15. oktober 2003, og til, at 
Unionen kan vurdere, om der er en klar 
fare for grov overtrædelse af de fælles 
værdier på områder, der henhører under 
medlemsstaternes kompetence;

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 
om Den Europæiske Union i modsætning 
til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
omfatter alle de grundlæggende 
principper for Den Europæiske Union 
som omhandlet i artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union, som anført i 
Kommissionens meddelelse af 15. oktober 
2003, og til, at Unionen kan vurdere, om 
der er en klar fare for grov overtrædelse af 
de fælles værdier på områder, der henhører 
under medlemsstaternes kompetence;

Or. en

Ændringsforslag 22
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 

B. der henviser til, at 
anvendelsesområdet for artikel 7 i traktaten 
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om Den Europæiske Union i modsætning 
til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ikke 
er begrænset til de forpligtelser, der følger 
af traktaterne, som anført i 
Kommissionens meddelelse af 15. oktober 
2003, og til, at Unionen kan vurdere, om 
der er en klar fare for grov overtrædelse 
af de fælles værdier på områder, der 
henhører under medlemsstaternes 
kompetence;

om Den Europæiske Union er bestemt af 
anvendelsesområdet for Kommissionens 
forslag, og i mangel af en udvidelse af 
anvendelsesområdet kan Parlamentet ikke 
vilkårligt bestemme det område, som 
proceduren dækker;

Or. pl

Ændringsforslag 23
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at proceduren i 
overensstemmelse med artikel 7 i TEU 
har sine begrænsninger i henhold til det 
begrundede forslag fra Kommissionen, og 
at alle spørgsmål, som ikke er omfattet af 
det, ikke kan være genstand for Europa-
Parlamentets godkendelsesprocedure;

Or. pl

Ændringsforslag 24
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der fremhæver, at 
medlemsstaterne i Den Europæiske Union 
i overensstemmelse med artikel 49 i 



PE652.541v01-00 14/158 AM\1206319DA.docx

DA

traktaten om Den Europæiske Union frit 
og frivilligt har forpligtet sig til de fælles 
værdier som omhandlet i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 25
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at proceduren i 
overensstemmelse med artikel 7 i TEU 
har sine begrænsninger i henhold til det 
begrundede forslag fra Kommissionen, og 
at alle spørgsmål, som ikke er omfattet af 
det, ikke kan være genstand for Europa-
Parlamentets godkendelsesprocedure;

Or. pl

Ændringsforslag 26
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. påpeger, at Europa-Parlamentets 
rolle i godkendelsesproceduren er 
beskrevet i artikel 7 og ikke kan 
bemægtiges på anden måde; minder om, 
at det i henhold til artikel 269 i TEUF kun 
er procedurespørgsmål, som kan 
indbringes for EU-Domstolen;

Or. pl
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Ændringsforslag 27
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. påpeger, at Europa-Parlamentets 
rolle i godkendelsesproceduren er 
beskrevet i artikel 7 og ikke kan 
bemægtiges på anden måde; minder om, 
at det i henhold til artikel 269 i TEUF kun 
er procedurespørgsmål, som kan 
indbringes for EU-Domstolen;

Or. pl

Ændringsforslag 28
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 1 – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder, herunder rettigheder for 
personer, der tilhører mindretal;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 29
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 1 – led 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- frie og uafhængige mediers 
funktionsmåde

Or. en
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Ændringsforslag 30
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager den holdning, som 
Parlamentet har fremsat i flere af sine 
beslutninger om retsstatsprincippet og 
demokratiet i Polen, og hvorefter de 
forhold og tendenser, der er nævnt i 
denne beslutning, udgør en systemisk 
trussel mod værdierne i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og udgør en klar fare for grov 
overtrædelse heraf;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager den holdning, som 
Parlamentet har fremsat i flere af sine 
beslutninger om retsstatsprincippet og 
demokratiet i Polen, og hvorefter de 
forhold og tendenser, der er nævnt i 
denne beslutning, udgør en systemisk 
trussel mod værdierne i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og udgør en klar fare for grov 
overtrædelse heraf;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 32



AM\1206319DA.docx 17/158 PE652.541v01-00

DA

Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager den holdning, som 
Parlamentet har fremsat i flere af sine 
beslutninger om retsstatsprincippet og 
demokratiet i Polen, og hvorefter de 
forhold og tendenser, der er nævnt i 
denne beslutning, udgør en systemisk 
trussel mod værdierne i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og udgør en klar fare for grov 
overtrædelse heraf;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 33
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager den holdning, som 
Parlamentet har fremsat i flere af sine 
beslutninger om retsstatsprincippet og 
demokratiet i Polen, og hvorefter de 
forhold og tendenser, der er nævnt i 
denne beslutning, udgør en systemisk 
trussel mod værdierne i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og udgør en klar fare for grov 
overtrædelse heraf;

2. bekræfter, at en vurdering af en 
mulig overtrædelse af artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union (TEU) først 
bør ske, når reformprocessen på de 
berørte områder er afsluttet;

Or. pl

Ændringsforslag 34
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 2 – nr. 1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) bemærker den polske regerings 
forklaring med hensyn til årsagerne til at 
indføre reformen af retsvæsenet og finder, 
at disse forklaringer er legitime og 
overbevisende i forbindelse med de 
bekymringer, som medlemsstaterne har 
givet udtryk for;

Or. pl

Ændringsforslag 35
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. udtrykker sin dybe bekymring over, 
at retsstatssituationen i Polen trods tre 
høringer af Polen i Rådet, alarmerende 
rapporter fra FN, Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) 
og Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af artikel 7, 
stk. 1, i TEU;

3. udtrykker sin dybe bekymring over, 
at retsstatssituationen i Polen trods tre 
høringer af Polen i Rådet, alarmerende 
rapporter fra FN, Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) 
og Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af artikel 7, 
stk. 1, i TEU; mener, at drøftelserne i 
Rådet i henhold til proceduren i artikel 7, 
stk. 1, i TEU hverken har været 
regelmæssige eller strukturerede og ikke 
har taget fat på de væsentlige spørgsmål, 
der gav anledning til, at proceduren blev 
aktiveret, og ikke fuldt ud har forstået den 
virkning, som den polske regerings 
foranstaltninger har på alle principperne i 
artikel 2 i TEU;
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Or. en

Ændringsforslag 36
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. udtrykker sin dybe bekymring 
over, at retsstatssituationen i Polen trods 
tre høringer af Polen i Rådet, 
alarmerende rapporter fra FN, 
Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE) og 
Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af 
artikel 7, stk. 1, i TEU;

3. understreger, at den polske 
regering udtrykkeligt og gentagne gange 
har forklaret årsagerne til reformen af 
retsvæsenet i Polen og beskrevet dens 
grundlæggende principper; glæder sig 
over, at præsentationerne var omfattende 
og tog fat på alle bekymringer og 
spørgsmål fra medlemsstaterne og 
Kommissionen;

Or. pl

Ændringsforslag 37
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. udtrykker sin dybe bekymring 
over, at retsstatssituationen i Polen trods 
tre høringer af Polen i Rådet, 
alarmerende rapporter fra FN, 
Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE) og 
Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af 
artikel 7, stk. 1, i TEU;

3. understreger, at den polske 
regering udtrykkeligt og gentagne gange 
har forklaret årsagerne til reformen af 
retsvæsenet i Polen og beskrevet dens 
grundlæggende principper; glæder sig 
over, at præsentationerne var omfattende 
og tog fat på alle bekymringer og 
spørgsmål fra medlemsstaterne og 
Kommissionen;
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Or. pl

Ændringsforslag 38
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. udtrykker sin dybe bekymring 
over, at retsstatssituationen i Polen trods 
tre høringer af Polen i Rådet, alarmerende 
rapporter fra FN, Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) 
og Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af 
artikel 7, stk. 1, i TEU;

3. bemærker de tre høringer af Polen i 
Rådet, de kritiske rapporter fra FN, 
Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE) og 
Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 39
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. udtrykker sin dybe bekymring over, 
at retsstatssituationen i Polen trods tre 
høringer af Polen i Rådet, alarmerende 
rapporter fra FN, Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) 
og Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af artikel 7, 
stk. 1, i TEU;

3. udtrykker sin dybe bekymring over, 
at retsstatssituationen i Polen trods tre 
høringer af Polen i Rådet, flere 
meningsudvekslinger i Europa-
Parlamentets Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, alarmerende rapporter fra 
FN, Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE) og 
Europarådet samt fire 
traktatbrudsprocedurer indledt af 
Kommissionen ikke alene er blevet 
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adresseret, men er blevet alvorligt 
forværret siden iværksættelsen af artikel 7, 
stk. 1, i TEU;

Or. en

Ændringsforslag 40
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at Kommissionens 
begrundede forslag af 20. december 2017 
i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU om 
retsstatsprincippet i Polen: forslag til 
Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at 
der er en klar fare for, at Republikken 
Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet16, har et begrænset 
anvendelsesområde, nemlig 
retsstatssituationen i Polen i snæver 
forstand som retsvæsenets uafhængighed; 
ser et presserende behov for at udvide 
anvendelsesområdet for det begrundede 
forslag ved at medtage klare risici for 
grove overtrædelser af andre 
grundlæggende værdier i Unionen, 
navnlig demokrati og respekt for 
menneskerettighederne;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 41
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at Kommissionens 
begrundede forslag af 20. december 2017 
i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU om 
retsstatsprincippet i Polen: forslag til 
Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at 
der er en klar fare for, at Republikken 
Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet16, har et begrænset 
anvendelsesområde, nemlig 
retsstatssituationen i Polen i snæver 
forstand som retsvæsenets uafhængighed; 
ser et presserende behov for at udvide 
anvendelsesområdet for det begrundede 
forslag ved at medtage klare risici for 
grove overtrædelser af andre 
grundlæggende værdier i Unionen, 
navnlig demokrati og respekt for 
menneskerettighederne;

udgår

_________________
16 null

Or. pl

Ændringsforslag 42
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at Kommissionens 
begrundede forslag af 20. december 2017 i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU om 
retsstatsprincippet i Polen: forslag til 
Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at 
der er en klar fare for, at Republikken 
Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet16, har et begrænset 
anvendelsesområde, nemlig 
retsstatssituationen i Polen i snæver 
forstand som retsvæsenets uafhængighed; 
ser et presserende behov for at udvide 
anvendelsesområdet for det begrundede 

4. bemærker, at Kommissionens 
begrundede forslag af 20. december 2017 i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU om 
retsstatsprincippet i Polen: forslag til 
Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at 
der er en klar fare for, at Republikken 
Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet[16], har et begrænset 
anvendelsesområde, nemlig 
retsstatssituationen i Polen i snæver 
forstand som retsvæsenets uafhængighed; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til at 
afholde sig fra en snæver fortolkning af 
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forslag ved at medtage klare risici for 
grove overtrædelser af andre 
grundlæggende værdier i Unionen, 
navnlig demokrati og respekt for 
menneskerettighederne;

retsstatsprincippet og bruge proceduren i 
artikel 7, stk. 1, i TEU fuldt ud, nemlig 
ved at tage fat på virkningerne af den 
polske regerings foranstaltninger for alle 
principperne i artikel 2 i TEU, navnlig 
demokrati og respekt for 
menneskerettighederne;

Or. en

Ændringsforslag 43
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. bemærker, at Kommissionens 
begrundede forslag af 20. december 2017, 
som blev forelagt i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 1, vedrører 
retsstatsprincippet i Polen inden for den 
snævre betydning af retsvæsenets 
uafhængighed;

Or. pl

Ændringsforslag 44
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu 
en gang understreger det presserende 
behov for en supplerende og forebyggende 
EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået 

udgår
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i sin beslutning af 25. oktober 2016;

Or. pl

Ændringsforslag 45
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en 
gang understreger det presserende behov 
for en supplerende og forebyggende EU-
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået i 
sin beslutning af 25. oktober 2016;

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en 
gang understreger det presserende behov 
for en supplerende og forebyggende EU-
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået i 
sin beslutning af 25. oktober 2016; minder 
om, at hvis Kommissionen og Rådet 
fortsat afviser at oprette en pagt for 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder, bør 
Parlamentet tage initiativ til at lancere en 
pilotrapport om demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder og en interparlamentarisk 
debat;

Or. en

Ændringsforslag 46
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu 
en gang understreger det presserende 

5. er af den opfattelse, at proceduren i 
artikel 7 i TEU er den eneste procedure i 
traktaterne, der beskytter 
retsstatsprincippet, og EU's institutioner 



AM\1206319DA.docx 25/158 PE652.541v01-00

DA

behov for en supplerende og forebyggende 
EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået 
i sin beslutning af 25. oktober 2016;

kan ikke fremsætte nogen supplerende og 
forebyggende EU-mekanisme; 
understreger, at enhver overvågning af 
retsstatsprincippet skal overholde 
principperne om objektivitet, 
ikkeforskelsbehandling, ligebehandling 
og en upartisk og evidensbaseret tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 47
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu 
en gang understreger det presserende 
behov for en supplerende og forebyggende 
EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået 
i sin beslutning af 25. oktober 2016;

5. bemærker, at Rådet indtil videre 
ikke har afdækket nogen risiko for, at 
Polen alvorligt overtræder værdierne i 
artikel 2 i TEU; understreger, at Rådet er 
den eneste EU-institution med en sådan 
kompetence i henhold til bestemmelserne i 
artikel 7, stk. 1, i TEU;

Or. pl

Ændringsforslag 48
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en 
gang understreger det presserende behov 
for en supplerende og forebyggende EU-

5. er af den opfattelse, at den seneste 
udvikling i de igangværende høringer i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU endnu en 
gang understreger det presserende behov 
for en supplerende, forebyggende og 
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mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået i 
sin beslutning af 25. oktober 2016;

bindende EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Parlamentet har foreslået i 
sin beslutning af 25. oktober 2016;

Or. en

Ændringsforslag 49
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 5 – nr. 1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) er af den opfattelse, at der i lyset af 
den polske regerings forklaringer og 
Parlamentets konklusioner ikke er nogen 
risiko for, at Polen i alvorlig grad 
overtræder værdierne i artikel 2 i TEU, og 
at resultatet af denne procedure mod 
Polen som følge af Kommissionens 
forslag ikke giver et tilstrækkeligt 
grundlag for at konkludere, at der er 
behov for yderligere en mekanisme for 
evaluering af demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder;

Or. pl

Ændringsforslag 50
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. gentager sin holdning til forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 

udgår
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mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet, herunder 
behovet for at beskytte støttemodtagernes 
rettigheder, og opfordrer Rådet til hurtigst 
muligt at indlede interinstitutionelle 
forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 51
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. gentager sin holdning til forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 
mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet, herunder 
behovet for at beskytte støttemodtagernes 
rettigheder, og opfordrer Rådet til hurtigst 
muligt at indlede interinstitutionelle 
forhandlinger;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 52
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. gentager sin holdning til forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 
mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet, herunder 
behovet for at beskytte støttemodtagernes 

6. understreger, at betingelserne for 
udbetaling af EU-midler skal baseres på 
objektive og målbare kriterier; bemærker, 
at ikkeøkonomiske og politiske kriterier 
skaber en åbenlys risiko for deres 
instrumentalisering og medfører 
usikkerhed for modtagerne af EU-midler; 
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rettigheder, og opfordrer Rådet til hurtigst 
muligt at indlede interinstitutionelle 
forhandlinger;

minder om, at der i Revisionsrettens 
analyse nr. 1/2018 udtrykkeligt gøres 
opmærksom på ovennævnte og på 
risikoen for, at modtagerne kan miste 
finansiering;

Or. pl

Ændringsforslag 53
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. gentager sin holdning med hensyn 
til budgetrammen for det nye program for 
rettigheder og værdier i den flerårige 
finansielle ramme og opfordrer til at 
sikre, at der ydes tilstrækkelig 
finansiering til nationale organisationer 
og civilsamfundsorganisationer for at 
styrke græsrodsstøtten til demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder i medlemsstaterne, herunder 
Polen;

Or. en

Ændringsforslag 54
Tomas Tobé

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. minder om, at Parlamentet skal 
give sin støtte til den flerårige finansielle 
ramme; gentager sit krav om en 
mekanisme til beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 
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mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet; er klar til at 
afvise ethvert forslag, som ikke i 
tilstrækkelig grad opfylder disse 
standarder;

Or. en

Ændringsforslag 55
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Lovgivningssystemets og valgsystemets 
funktionsmåde i Polen

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 56
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Overskrift 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Det polske parlaments bemægtigelse af 
beføjelser til at foretage en revision af 
forfatningen

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 57
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
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Overskrift 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Det polske parlaments bemægtigelse af 
beføjelser til at foretage en revision af 
forfatningen

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 58
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. beklager, at det polske parlament, 
da det vedtog loven af 22. december 2015 
om ændring af loven om 
forfatningsdomstolen og loven af 22. juli 
2016 om forfatningsdomstolen, tildrog sig 
beføjelser til at foretage en revision af 
forfatningen, som det ikke tidligere havde 
i sin egenskab af ordinær lovgivende 
forsamling, hvilket forfatningsdomstolen 
konstaterede i sine domme af 9. marts, 
11. august og 7. november 201617;

udgår

_________________
17 See Venice Commission Opinion of 14 
October 2016 on the Law of 22 July 2016 
on the Constitutional Tribunal, Opinion 
no. 860/2016, para. 127; Commission 
Reasoned Proposal of 20 December 2017, 
paras 91 and following.

Or. pl

Ændringsforslag 59
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. beklager endvidere, at der er blevet 
vedtaget mange særligt følsomme 
lovgivningsmæssige retsakter af det 
polske parlament på et tidspunkt, hvor der 
ikke længere kan garanteres en 
uafhængig forfatningsmæssig prøvelse af 
love, såsom loven af 30. december 2015 
om ændring af tjenestemandsloven og 
visse andre love, loven af 15. januar 2016 
om ændring af politiloven og visse andre 
love, loven af 28. januar 2016 om 
anklagemyndigheden og loven af 
28. januar 2016 – forordninger om 
gennemførelse af loven om 
anklagemyndigheden, loven af 18. marts 
2016 om ændring af ombudsmandsloven 
og visse andre love, loven af 22. juni 2016 
om et nationalt medieråd, loven af 
10. juni 2016 om terrorbekæmpelse og 
flere andre love, der grundlæggende 
omorganiserer retssystemet18;

udgår

_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Ændringsforslag 60
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. beklager endvidere, at der er blevet 
vedtaget mange særligt følsomme 
lovgivningsmæssige retsakter af det 
polske parlament på et tidspunkt, hvor der 

udgår
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ikke længere kan garanteres en 
uafhængig forfatningsmæssig prøvelse af 
love, såsom loven af 30. december 2015 
om ændring af tjenestemandsloven og 
visse andre love, loven af 15. januar 2016 
om ændring af politiloven og visse andre 
love, loven af 28. januar 2016 om 
anklagemyndigheden og loven af 
28. januar 2016 – forordninger om 
gennemførelse af loven om 
anklagemyndigheden, loven af 18. marts 
2016 om ændring af ombudsmandsloven 
og visse andre love, loven af 22. juni 2016 
om et nationalt medieråd, loven af 
10. juni 2016 om terrorbekæmpelse og 
flere andre love, der grundlæggende 
omorganiserer retssystemet18;
_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Ændringsforslag 61
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Anvendelse af hasteprocedurer i 
lovgivningsarbejdet

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 62
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
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Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. beklager det polske parlaments 
hyppige brug af hasteprocedurer til 
vedtagelse af afgørende lovgivning, der 
omarbejder organisationen og 
funktionsmåden af retsvæsenet, uden en 
meningsfuld høring af de berørte parter, 
herunder medlemmer af retssamfundet19;

udgår

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. pl

Ændringsforslag 63
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. beklager det polske parlaments 
hyppige brug af hasteprocedurer til 
vedtagelse af afgørende lovgivning, der 
omarbejder organisationen og 
funktionsmåden af retsvæsenet, uden en 
meningsfuld høring af de berørte parter, 
herunder medlemmer af retssamfundet19;

9. bemærker det polske parlaments 
hyppige brug af hasteprocedurer;

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. en

Ændringsforslag 64
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden 
forbindelse hermed, er blevet drøftet eller 
endog hastet igennem parlamentet på 
meget følsomme områder såsom abort, 
seksualundervisning, afholdelse af valg 
eller præsidentens embedsperiode, idet 
sidstnævnte endda kræver en ændring af 
forfatningen; understreger, at dette kan 
udgøre misbrug af det forhold, at 
borgerne ikke kan organisere sig eller 
demonstrere offentligt, hvilket i alvorlig 
grad undergraver legitimiteten af den 
vedtagne lovgivning;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden 
forbindelse hermed, er blevet drøftet eller 
endog hastet igennem parlamentet på 
meget følsomme områder såsom abort, 
seksualundervisning, afholdelse af valg 
eller præsidentens embedsperiode, idet 
sidstnævnte endda kræver en ændring af 
forfatningen; understreger, at dette kan 
udgøre misbrug af det forhold, at 
borgerne ikke kan organisere sig eller 
demonstrere offentligt, hvilket i alvorlig 
grad undergraver legitimiteten af den 
vedtagne lovgivning;

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 66
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden 
forbindelse hermed, er blevet drøftet eller 
endog hastet igennem parlamentet på 
meget følsomme områder såsom abort, 
seksualundervisning, afholdelse af valg 
eller præsidentens embedsperiode, idet 
sidstnævnte endda kræver en ændring af 
forfatningen; understreger, at dette kan 
udgøre misbrug af det forhold, at 
borgerne ikke kan organisere sig eller 
demonstrere offentligt, hvilket i alvorlig 
grad undergraver legitimiteten af den 
vedtagne lovgivning;

10. understreger, at forslaget om abort 
er et borgerinitiativ, som blev forelagt den 
30. november 2017, og i henhold til 
gældende polsk lovgivning skulle det tages 
i betragtning og forelægges til 
parlamentarisk handling;

Or. pl

Ændringsforslag 67
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden 
forbindelse hermed, er blevet drøftet eller 
endog hastet igennem parlamentet på 
meget følsomme områder såsom abort, 
seksualundervisning, afholdelse af valg 
eller præsidentens embedsperiode, idet 
sidstnævnte endda kræver en ændring af 
forfatningen; understreger, at dette kan 
udgøre misbrug af det forhold, at 
borgerne ikke kan organisere sig eller 
demonstrere offentligt, hvilket i alvorlig 

10. understreger, at forslag om abort 
er et borgerinitiativ og ikke et 
regeringsinitiativ og blev forelagt den 
30. november 2017 af en gruppe på 
mindst 100 000 berettigede personer og 
indledt af lovgivningsinitiativudvalget 
"Stop Abortion"; minder om, at projektet 
i henhold til de gældende regler blev 
forelagt med henblik på handling i 
parlamentet og har været på dagsordenen 
i over to et halvt år;
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grad undergraver legitimiteten af den 
vedtagne lovgivning;

Or. pl

Ændringsforslag 68
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden forbindelse 
hermed, er blevet drøftet eller endog hastet 
igennem parlamentet på meget følsomme 
områder såsom abort, seksualundervisning, 
afholdelse af valg eller præsidentens 
embedsperiode, idet sidstnævnte endda 
kræver en ændring af forfatningen; 
understreger, at dette kan udgøre misbrug 
af det forhold, at borgerne ikke kan 
organisere sig eller demonstrere offentligt, 
hvilket i alvorlig grad undergraver 
legitimiteten af den vedtagne lovgivning;

10. fordømmer, at lovgivning under 
covid-19-udbruddet, men uden forbindelse 
hermed, er blevet drøftet eller endog hastet 
igennem parlamentet på meget følsomme 
områder såsom seksualundervisning, 
afholdelse af valg eller præsidentens 
embedsperiode, idet sidstnævnte endda 
kræver en ændring af forfatningen; 
understreger, at dette kan udgøre misbrug 
af det forhold, at borgerne ikke kan 
organisere sig eller demonstrere offentligt, 
hvilket i alvorlig grad undergraver 
legitimiteten af den vedtagne lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 69
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. minder om, at Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 
10. december 2013 om seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder 
(2013/2040(INI)) "bemærker, at 
udformning og gennemførelse af 
politikker på området for SRSR og 
seksualundervisning i skoler henhører 
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under medlemsstaternes kompetencer";

Or. pl

Ændringsforslag 70
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Valglov og valgorganisation udgår

Or. pl

Ændringsforslag 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i 
kampagnen gav anledning til betydelig 
bekymring20, og at alle kandidater var i 
stand til at føre valgkamp, men 
højtstående statslige embedsmænd 
anvendte offentligt finansierede 
arrangementer til udbredelse af deres 
kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere 
forstærkede dets fordele21;

udgår

_________________
20 OSCE/ODIHR, Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions 
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after its Limited Election Observation 
Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. pl

Ændringsforslag 72
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i 
kampagnen gav anledning til betydelig 
bekymring20, og at alle kandidater var i 
stand til at føre valgkamp, men 
højtstående statslige embedsmænd 
anvendte offentligt finansierede 
arrangementer til udbredelse af deres 
kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere 
forstærkede dets fordele21;

udgår

_________________
20 OSCE/ODIHR, Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions 
after its Limited Election Observation 
Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. pl

Ændringsforslag 73
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Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i kampagnen 
gav anledning til betydelig bekymring20, og 
at alle kandidater var i stand til at føre 
valgkamp, men højtstående statslige 
embedsmænd anvendte offentligt 
finansierede arrangementer til udbredelse 
af deres kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere forstærkede 
dets fordele21;

11. noterer sig med bekymring, at 
OSCE konkluderede, at partiskhed i 
medierne og intolerant retorik i 
kampagnen til parlamentsvalget i oktober 
2019 gav anledning til betydelig 
bekymring20, og at alle kandidater var i 
stand til at føre valgkamp, men højtstående 
statslige embedsmænd anvendte offentligt 
finansierede arrangementer til udbredelse 
af deres kampagnebudskaber; bemærker 
endvidere, at regeringspartiets dominans i 
de offentlige medier yderligere forstærkede 
dets fordele21;

_________________ _________________
20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 October 
2019.

20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 October 
2019.

21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. en

Ændringsforslag 74
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 

udgår
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er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver 
anledning til alvorlig bekymring for så 
vidt angår magtens tredeling og det polske 
demokratis funktion, da det gør 
domstolsprøvelse af valgtvister særligt 
sårbare over for politisk påvirkning22;
_________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. pl

Ændringsforslag 75
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 
er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver 
anledning til alvorlig bekymring for så 
vidt angår magtens tredeling og det polske 
demokratis funktion, da det gør 

udgår
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domstolsprøvelse af valgtvister særligt 
sårbare over for politisk påvirkning22;
_________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. pl

Ændringsforslag 76
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 
er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver anledning 
til alvorlig bekymring for så vidt angår 
magtens tredeling og det polske demokratis 
funktion, da det gør domstolsprøvelse af 
valgtvister særligt sårbare over for politisk 
påvirkning22;

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 
er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver anledning 
til alvorlig bekymring for så vidt angår 
magtens tredeling og det polske demokratis 
funktion, da det gør domstolsprøvelse af 
valgtvister særligt sårbare over for politisk 
påvirkning og kan skabe retsusikkerhed 
med hensyn til gyldigheden af en sådan 
prøvelse22;

_________________ _________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 

22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
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135. 135.

Or. en

Ændringsforslag 77
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 
er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige og lokale valg og undersøge 
valgtvister; mener, at dette giver anledning 
til alvorlig bekymring for så vidt angår 
magtens tredeling og det polske demokratis 
funktion, da det gør domstolsprøvelse af 
valgtvister særligt sårbare over for politisk 
påvirkning22;

12. er bekymret over, at den nye 
afdeling for ekstraordinær kontrol og 
offentlige anliggender i Polens højesteret 
(herefter "den ekstraordinære afdeling"), 
som hovedsagelig består af dommere, der 
er udpeget af det nye nationale råd for 
retsvæsenet ("det nationale råd"), og som 
risikerer ikke at blive betragtet som en 
uafhængig domstol i EU-Domstolens 
vurdering, skal vurdere gyldigheden af 
almindelige valg og undersøge valgtvister; 
mener, at dette giver anledning til alvorlig 
bekymring for så vidt angår magtens 
tredeling og det polske demokratis 
funktion, da det gør domstolsprøvelse af 
valgtvister særligt sårbare over for politisk 
påvirkning22;

_________________ _________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. en

Ændringsforslag 78
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre 
et retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67923, og som 
desuden er i strid med den polske 
forfatningsdomstols retspraksis, samtidig 
med at de ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med 
sundhedskrisen som følge af covid-19 
anerkendes; understreger endvidere, at 
det er meget vanskeligt at tilrettelægge en 
reel valgkampagne, der giver en lige stor 
del af opmærksomheden til og lige 
muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24;

udgår

_________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the 
free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation) (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1).
24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft 
act on special rules for conducting the 
general election of the President of the 
Republic of Poland ordered in 2020 
(Senate Paper No. 99), 27 April 2020.

Or. pl

Ændringsforslag 79
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre 
et retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67923, og som 
desuden er i strid med den polske 
forfatningsdomstols retspraksis, samtidig 
med at de ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med 
sundhedskrisen som følge af covid-19 
anerkendes; understreger endvidere, at 
det er meget vanskeligt at tilrettelægge en 
reel valgkampagne, der giver en lige stor 
del af opmærksomheden til og lige 
muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24;

udgår

_________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the 
free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation) (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1).
24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft 
act on special rules for conducting the 
general election of the President of the 
Republic of Poland ordered in 2020 
(Senate Paper No. 99), 27 April 2020.

Or. pl
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Ændringsforslag 80
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67923, og som desuden er i strid 
med den polske forfatningsdomstols 
retspraksis, samtidig med at de 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med sundhedskrisen som følge 
af covid-19 anerkendes; understreger 
endvidere, at det er meget vanskeligt at 
tilrettelægge en reel valgkampagne, der 
giver en lige stor del af opmærksomheden 
til og lige muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24;

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67923, og som desuden er i strid 
med den polske forfatningsdomstols 
retspraksis, samtidig med at de 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med sundhedskrisen som følge 
af covid-19 anerkendes; understreger 
endvidere, at det er meget vanskeligt at 
tilrettelægge en reel valgkampagne, der 
giver en lige stor del af opmærksomheden 
til og lige muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24; bemærker med 
bekymring, at valget, som oprindeligt var 
planlagt til den 10. maj 2020, i sidste ende 
blev udskudt uden overholdelse af 
formelle retskrav;

_________________ _________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
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election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Ændringsforslag 81
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67923, og som desuden er i strid 
med den polske forfatningsdomstols 
retspraksis, samtidig med at de 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med sundhedskrisen som følge 
af covid-19 anerkendes; understreger 
endvidere, at det er meget vanskeligt at 
tilrettelægge en reel valgkampagne, der 
giver en lige stor del af opmærksomheden 
til og lige muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24;

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67923, og som desuden er i strid 
med den polske forfatningsdomstols 
retspraksis, hvor en prøvelse i 
forfatningsdomstolen stadig er effektiv, 
samtidig med at de ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med 
sundhedskrisen som følge af covid-19 
anerkendes; understreger endvidere, at det 
er meget vanskeligt at tilrettelægge en reel 
valgkampagne, der giver en lige stor del af 
opmærksomheden til og lige muligheder 
for alle kandidater og programmer og 
tillader en reel offentlig debat midt i en 
epidemi24;

_________________ _________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 

23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
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95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Ændringsforslag 82
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er bekymret over de ændringer af 
valgloven, der blev drøftet i det polske 
parlament kort tid før præsidentvalget, og 
som ændrer den praktiske tilrettelæggelse 
af valget ved at tillade afstemning ved 
hjælp af posttjenester, hvilket kan hindre et 
retfærdigt, hemmeligt og lige valg, der 
respekterer retten til privatlivets fred og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67923, og som 
desuden er i strid med den polske 
forfatningsdomstols retspraksis, samtidig 
med at de ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med 
sundhedskrisen som følge af covid-19 
anerkendes; understreger endvidere, at det 
er meget vanskeligt at tilrettelægge en reel 
valgkampagne, der giver en lige stor del af 
opmærksomheden til og lige muligheder 
for alle kandidater og programmer og 
tillader en reel offentlig debat midt i en 
epidemi24;

13. anerkender de ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med 
sundhedskrisen som følge af covid-19 og 
dermed de ændringer af valgloven, der 
blev drøftet i det polske parlament, som vil 
ændre den praktiske tilrettelæggelse af 
valget ved at tillade afstemning ved hjælp 
af posttjenester; bemærker, at afstemning 
ved hjælp af posttjenester kan være en 
mulighed for at afholde valg i disse 
vanskelige tider, og at det er vigtigt nøje at 
overveje omstændighederne og drage 
konklusioner ud fra praksis i andre 
medlemsstater, der afholder valg ved 
hjælp af posttjenester; understreger 
endvidere, at det er meget vanskeligt at 
tilrettelægge en reel valgkampagne, der 
giver en lige stor del af opmærksomheden 
til og lige muligheder for alle kandidater og 
programmer og tillader en reel offentlig 
debat midt i en epidemi24;

_________________ _________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
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personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Ændringsforslag 83
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. bemærker, at 
Venedigkommissionen giver klare 
retningslinjer om afholdelse af 
almindelige valg under offentlige 
nødsituationer, herunder epidemier; er 
bekymret over, at de seneste ændringer i 
den polske valglov ikke er kompatible med 
kodeksen for god praksis i forbindelse 
med valgspørgsmål; bemærker endvidere, 
at selv om kodeksen giver mulighed for 
usædvanlige valgmetoder, kan enhver 
ændring om sådanne kun overvejes i 
overensstemmelse med europæisk bedste 
praksis, hvis princippet om fri valgret er 
garanteret; mener, at dette ikke er 
tilfældet med hensyn til ændringerne til 
valgrammen for præsidentvalget, som skal 
finde sted i 2020;24a

_________________
24a Venice Commission, CDL-
PI(2020)005rev-e Report - Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections, p. 23.
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Or. en

Ændringsforslag 84
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Overskrift 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Reform af retsvæsenet – generelle 
overvejelser

Ændringer til retsvæsenet – generelle 
overvejelser

Or. en

Ændringsforslag 85
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence; 
gentager, at nationale dommere ikke desto 
mindre i alt væsentligt også er europæiske 
dommere, som anvender EU-retten, 
hvilket er baggrunden for, at Unionen, 
herunder EU-Domstolen, skal overvåge 
retsvæsenets uafhængighed i alle 
medlemsstater som et af de krav, der er 
forankret i retsstatsprincippet, og som er 
fastsat i artikel 19 i TEU og artikel 47 i 
chartret;

14. anerkender, at selv om opbygningen 
af retsvæsenet i medlemsstaterne falder 
ind under deres kompetence, skal 
medlemsstaterne overholde deres 
forpligtelser i henhold til EU-retten, når 
de udøver denne kompetence, som 
fastslået af EU-Domstolen for nyligt; 
gentager, at nationale dommere også er 
europæiske dommere, hvilket gør deres 
uafhængighed til et fælles spørgsmål for 
Unionen, herunder EU-Domstolen; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
fastholde og bevare de polske domstoles 
uafhængighed; opfordrer Kommissionen 
og Rådet til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de polske 
domstole forbliver uafhængige og er i 
stand til at sikre effektiv retlig beskyttelse 
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som krævet i artikel 19 i TEU og artikel 47 
i chartret;

Or. en

Ændringsforslag 86
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence; 
gentager, at nationale dommere ikke desto 
mindre i alt væsentligt også er europæiske 
dommere, som anvender EU-retten, 
hvilket er baggrunden for, at Unionen, 
herunder EU-Domstolen, skal overvåge 
retsvæsenets uafhængighed i alle 
medlemsstater som et af de krav, der er 
forankret i retsstatsprincippet, og som er 
fastsat i artikel 19 i TEU og artikel 47 i 
chartret;

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence;

Or. pl

Ændringsforslag 87
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence; 
gentager, at nationale dommere ikke desto 
mindre i alt væsentligt også er europæiske 
dommere, som anvender EU-retten, hvilket 
er baggrunden for, at Unionen, herunder 
EU-Domstolen, skal overvåge retsvæsenets 

14. anerkender, at opbygningen af 
retsvæsenet er en national kompetence; 
gentager, at nationale dommere i alt 
væsentligt også er europæiske dommere, 
som anvender EU-retten, mens Unionen, 
herunder EU-Domstolen, ikke har nogen 
kompetence til at udtale sig om 
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uafhængighed i alle medlemsstater som et 
af de krav, der er forankret i 
retsstatsprincippet, og som er fastsat i 
artikel 19 i TEU og artikel 47 i chartret;

retsvæsenets uafhængighed i 
medlemsstaterne;

Or. pl

Ændringsforslag 88
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, i alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet og derfor blev erklæret 
forfatningsstridige af forfatningsdomstolen 
henholdsvis den 9. marts 2016 og den 
11. august 2016; minder om, at disse 
domme ikke blev offentliggjort på det 
pågældende tidspunkt eller gennemført af 
de polske myndigheder; beklager dybt 
manglen på uafhængig og effektiv 
forfatningsmæssig prøvelse i Polen25; 
opfordrer Kommissionen til at overveje at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven om 
forfatningsdomstolen;

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, samt pakken med tre retsakter, som 
blev vedtaget ved udgangen af 2016, i 
alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet, og at de to første retsakter 
derfor blev erklæret forfatningsstridige af 
forfatningsdomstolen henholdsvis den 
9. marts 2016 og den 11. august 2016; 
minder om, at disse domme ikke blev 
offentliggjort på det pågældende tidspunkt 
eller gennemført af de polske 
myndigheder; beklager dybt manglen på 
uafhængig og effektiv forfatningsmæssig 
prøvelse i Polen siden ovennævnte 
lovgivningsmæssige ændringer trådte i 
kraft25 opfordrer Kommissionen til at 
overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
loven om forfatningsdomstolen;

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 

25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 
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2017/1520. 2017/1520.

Or. en

Ændringsforslag 89
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, i alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet og derfor blev erklæret 
forfatningsstridige af forfatningsdomstolen 
henholdsvis den 9. marts 2016 og den 
11. august 2016; minder om, at disse 
domme ikke blev offentliggjort på det 
pågældende tidspunkt eller gennemført af 
de polske myndigheder; beklager dybt 
manglen på uafhængig og effektiv 
forfatningsmæssig prøvelse i Polen25; 
opfordrer Kommissionen til at overveje at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven om 
forfatningsdomstolen;

15. mener, at vurderingen af den 
retlige karakter af forfatningsdomstolens 
udtalelser af 9. marts 2016 og 11. august 
2016 om de forfatningsstridige love om 
forfatningsdomstolen fortsat ligger uden 
for Unionens kompetence, og at disse 
udtalelser i lyset af den efterfølgende 
lovgivningsmæssige udvikling og 
retspraksis i forfatningsdomstolen har 
historisk værdi og gør det overflødigt at 
overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
bestemmelserne om forfatningsdomstolen;

_________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic 
report of Poland, 31 October 2016, paras 
7-8; Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Or. pl

Ændringsforslag 90
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Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, i alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet og derfor blev erklæret 
forfatningsstridige af forfatningsdomstolen 
henholdsvis den 9. marts 2016 og den 
11. august 2016; minder om, at disse 
domme ikke blev offentliggjort på det 
pågældende tidspunkt eller gennemført af 
de polske myndigheder; beklager dybt 
manglen på uafhængig og effektiv 
forfatningsmæssig prøvelse i Polen25; 
opfordrer Kommissionen til at overveje at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven om 
forfatningsdomstolen;

15. minder om, at de love vedrørende 
forfatningsdomstolen, der blev vedtaget 
den 22. december 2015 og den 22. juli 
2016, i alvorlig grad påvirkede 
forfatningsdomstolens uafhængighed og 
legitimitet og derfor blev erklæret 
forfatningsstridige af forfatningsdomstolen 
henholdsvis den 9. marts 2016 og den 
11. august 2016; minder om, at disse 
domme ikke blev offentliggjort eller 
gennemført af de polske myndigheder; 
beklager dybt manglen på uafhængig og 
effektiv forfatningsmæssig prøvelse i 
Polen25; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
loven om forfatningsdomstolen, dens 
nuværende ulovlige sammensætning og 
dens aktive rolle med hensyn til at 
forebygge overholdelse af EU-Domstolens 
præjudicielle afgørelse af 19. november 
2019;

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Or. en

Ændringsforslag 91
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. minder om, at ændringer i metoden 
for udnævnelse af kandidater til stillingen 
som førstepræsident for højesteret allerede 
i 2017 fratog højesteretsdommerne enhver 
meningsfuld deltagelse i 
udvælgelsesproceduren og lagde 
beslutningen i hænderne på Polens 
præsident; fordømmer, at de seneste 
ændringer af loven om højesteret 
yderligere reducerer dommernes deltagelse 
i processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som midlertidig 
førstepræsident, der udpeges af Polens 
præsident, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje runde 
til blot 32 ud af 120 dommere, hvorved 
magtfordelingen mellem præsidenten og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, 
stk. 3, i den polske forfatning, reelt 
opgives26;

16. minder om, at ændringer i metoden 
for udnævnelse af kandidater til stillingen 
som førstepræsident for højesteret allerede 
i 2017 fratog højesteretsdommerne enhver 
meningsfuld deltagelse i 
udvælgelsesproceduren; fordømmer, at de 
seneste ændringer af loven om højesteret 
yderligere reducerer dommernes deltagelse 
i processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som midlertidig 
førstepræsident, der udpeges af Polens 
præsident, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje runde 
til blot 32 ud af 120 dommere, hvorved 
magtfordelingen mellem præsidenten og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, 
stk. 3, i den polske forfatning, reelt 
opgives26; bemærker med bekymring de 
uregelmæssigheder, som omgiver 
udpegelsen af den første fungerende 
præsident og dennes videre 
foranstaltninger; bemærker, at 
præsidenten for Republikken Polen den 
25. maj 2020 ikke valgte den kandidat, der 
nød den største opbakning blandt 
højesteretsdommerne, til førstepræsident 
for højesteret;

_________________ _________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

Or. en

Ændringsforslag 92
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. minder om, at ændringer i 
metoden for udnævnelse af kandidater til 
stillingen som førstepræsident for 
højesteret allerede i 2017 fratog 
højesteretsdommerne enhver meningsfuld 
deltagelse i udvælgelsesproceduren og 
lagde beslutningen i hænderne på Polens 
præsident; fordømmer, at de seneste 
ændringer af loven om højesteret 
yderligere reducerer dommernes 
deltagelse i processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som midlertidig 
førstepræsident, der udpeges af Polens 
præsident, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje 
runde til blot 32 ud af 120 dommere, 
hvorved magtfordelingen mellem 
præsidenten og retsvæsenet, der er fastsat 
i artikel 183, stk. 3, i den polske 
forfatning, reelt opgives26;

16. anerkender, at ændringerne i 
metoden for udnævnelse af kandidater til 
stillingen som førstepræsident for 
højesteret tager hensyn til 
højesteretsdommernes deltagelse i 
udvælgelsesproceduren, mens den rolle, 
som præsidenten for Republikken Polen 
spiller i denne procedure, stemmer 
overens med princippet om statslig 
magtadskillelse; anerkender, at 
indførelsen af stillingen som midlertidig 
højesteretsdommer i stillingen som 
førstepræsident for højesteret er en 
systemisk løsning, som har til formål at 
sikre en effektiv gennemførelse af valget 
til førstepræsident for højesteret uden 
unødig forsinkelse;

_________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, CDL-PI(2020)002, 
paras 51-55.

Or. pl

Ændringsforslag 93
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. minder om, at ændringer i metoden 
for udnævnelse af kandidater til stillingen 
som førstepræsident for højesteret allerede 

16. minder om, at ændringer i metoden 
for udnævnelse af kandidater til stillingen 
som førstepræsident for højesteret allerede 
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i 2017 fratog højesteretsdommerne enhver 
meningsfuld deltagelse i 
udvælgelsesproceduren og lagde 
beslutningen i hænderne på Polens 
præsident; fordømmer, at de seneste 
ændringer af loven om højesteret 
yderligere reducerer dommernes deltagelse 
i processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som midlertidig 
førstepræsident, der udpeges af Polens 
præsident, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje runde 
til blot 32 ud af 120 dommere, hvorved 
magtfordelingen mellem præsidenten og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, 
stk. 3, i den polske forfatning, reelt 
opgives26;

i 2017 fratog højesteretsdommerne enhver 
meningsfuld deltagelse i 
udvælgelsesproceduren og lagde 
beslutningen i hænderne på Polens 
præsident; fordømmer, at de seneste 
ændringer af loven om højesteret 
yderligere reducerer dommernes deltagelse 
i processen med udvælgelse af 
førstepræsidenten for højesteret ved at 
indføre en stilling som midlertidig 
førstepræsident, der udpeges af Polens 
præsident, og ved at reducere det 
beslutningsdygtige flertal i den tredje runde 
til blot 32 ud af 125 dommere, hvorved 
magtfordelingen mellem præsidenten og 
retsvæsenet, der er fastsat i artikel 183, 
stk. 3, i den polske forfatning, reelt 
opgives26;

_________________ _________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

(Antallet af dommere i højesteret er øget 
fra 120 til 125 ved bekendtgørelse fra 
præsidenten i Republikken Polen af 3. juni 
2019 om ændring af den relevante 
lovgivning om højesteret).

Or. en

Ændringsforslag 94
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. bemærker, at efter udløbet af 
præsidenten for højesterets mandat i april 
2020 udpegede den polske præsident som 
efterfølgende fungerende førstepræsident 
for højesteret en dommer, hvis 
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uafhængighed og upartiskhed kan drages 
i tvivl; bemærker, at ovenstående 
fungerende præsident samt dennes 
efterfølger, som også blev udpeget som 
dommer for højesteret af det nye 
nationale råd, var ansvarlig for at 
arrangere valget af kandidater til posten 
som den næste førstepræsident for 
højesteret ved højesterets 
generalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 95
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 16 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16b. er dybt bekymret over, at processen 
med at vælge kandidater ikke stemte 
overens med højesterets forretningsorden 
og var i strid med grundlæggende 
standarder for forhandlinger blandt 
medlemmerne af generalforsamlingen; 
udtrykker endvidere sin bekymring over 
indberetninger om de fungerende 
præsidenters forsøg på at hæmme 
dialogen blandt de dommere, som deltog i 
valget, og om de påståede forsøg på at 
manipulere med afstemningen i 
generalforsamlingen;

Or. en

Ændringsforslag 96
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 16 c (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16c. bemærker med beklagelse, at tvivl 
om gyldigheden af valgprocessen i 
generalforsamlingen samt de siddende 
præsidenters upartiskhed og 
uafhængighed under valgprocessen kan 
undergrave lovligheden af den nye 
førstepræsident for højesteret, som blev 
udpeget af den polske præsident den 
25. maj 2020, og dermed kan sætte 
spørgsmålstegn ved højesterets 
uafhængighed:

Or. en

Ændringsforslag 97
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Forslag til beslutning
Punkt 16 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16d. beklager, at den polske præsident 
den 25. maj 2020 udnævnte den nye 
førstepræsident for højesteret, selv om 
højesterets generalforsamling endnu ikke 
officielt havde fremlagt en liste over 
kandidater til præsidentposten, sådan som 
det er krævet i artikel 183 i den polske 
forfatning, hvilket yderligere undergraver 
magtadskillelsen og påvirker legitimiteten 
af den nye førstepræsident for højesteret 
negativt; minder om, at den polske 
præsident på samme måde overtrådte 
lovgivningen, da han udnævnte 
præsidenten for forfatningsdomstolen;

Or. en

Ændringsforslag 98
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. deler Kommissions bekymring 
over, at den polske præsident (og i nogle 
tilfælde også justitsministeren) kan øve 
indflydelse på disciplinærsager mod 
højesteretsdommere ved at udpege en 
disciplinærembedsmand til at behandle 
sagen, hvilket udelukker 
disciplinærembedsmanden ved højesteret 
fra en verserende sag, og at denne 
beføjelse risikerer at være i strid med 
princippet om magtens tredeling og kan 
påvirke retsvæsenets uafhængighed27;

17. anerkender, at den polske 
præsidents kompetence til at udpege en 
disciplinærembedsmand i disciplinærsager 
mod højesteretsdommere er en del af 
mekanismen med magtadskillelse;

_________________
27 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, COM(2017) 835, 
para. 133. See also OSCE-ODIHR, 
Opinion on Certain Provisions of the 
Draft Act on the Supreme Court of 
Poland (as of 26 September 2017), 13 
November 2017, p. 33.

Or. pl

Ændringsforslag 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 24. juni 2019 fastslog28, at en 
nedsættelse af pensionsalderen for 
siddende dommere ved højesteret er i strid 
med EU-retten og tilsidesætter princippet 
om dommeres uafsættelighed og dermed 

18. bemærker, at de polske 
myndigheder har vedtaget en ændring af 
loven om højesteret for at overholde EU-
Domstolens kendelse, som ses som et tegn 
på de polske myndigheders vilje til at 
samarbejde og indgå i dialog med EU's 
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retsvæsenets uafhængighed, efter at den 
havde imødekommet Kommissionens 
begæring om foreløbige forholdsregler i 
sagen ved kendelse af 17. december 
201829; bemærker, at de polske 
myndigheder har vedtaget en ændring af 
loven om højesteret for at overholde EU-
Domstolens kendelse, som hidtil er det 
eneste eksempel, hvor Polen har 
tilbagerullet en reform af retsvæsenet 
efter en afgørelse fra EU-Domstolen;

organer, herunder i forbindelse med 
reformen af retsvæsenet efter EU-
Domstolens dom, selv om dette område 
fortsat hører under medlemsstaternes 
enekompetence;

_________________
28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. pl

Ændringsforslag 100
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 24. juni 201928 fastslog , at en 
nedsættelse af pensionsalderen for 
siddende dommere ved højesteret er i strid 
med EU-retten og tilsidesætter princippet 
om dommeres uafsættelighed og dermed 
retsvæsenets uafhængighed, efter at den 
havde imødekommet Kommissionens 
begæring om foreløbige forholdsregler i 
sagen ved kendelse af 17. december 
201829; bemærker, at de polske 
myndigheder har vedtaget en ændring af 
loven om højesteret for at overholde EU-
Domstolens kendelse, som hidtil er det 

18. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 24. juni 201928 fastslog , at en 
nedsættelse af pensionsalderen for 
siddende dommere ved højesteret er i strid 
med EU-retten og tilsidesætter princippet 
om dommeres uafsættelighed og dermed 
retsvæsenets uafhængighed, efter at den 
havde imødekommet Kommissionens 
begæring om foreløbige forholdsregler i 
sagen ved kendelse af 17. december 
201829; bemærker, at de polske 
myndigheder har vedtaget en ændring af 
loven om højesteret for at overholde EU-
Domstolens kendelse, som hidtil er det 
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eneste eksempel, hvor Polen har 
tilbagerullet en reform af retsvæsenet efter 
en afgørelse fra EU-Domstolen;

eneste eksempel, hvor Polen har 
tilbagerullet ændringer til retsvæsenet 
efter en afgørelse fra EU-Domstolen;

_________________ _________________
28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.

28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.

29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. en

Ændringsforslag 101
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. minder om, at der i 2017 blev 
oprettet to nye kamre inden for højesteret, 
nemlig disciplinærkammeret og den 
ekstraordinære afdeling, der var 
bemandet med nyudnævnte dommere, 
som blev valgt af det nye nationale råd for 
retsvæsenet og fik tillagt særlige 
beføjelser – herunder den ekstraordinære 
afdelings beføjelser til at omstøde endelige 
domme afsagt af lavere domstole eller af 
højesteret selv i form af en ekstraordinær 
gennemgang og disciplinærkammerets 
beføjelse til at disciplinere andre 
(højesterets)dommere, hvilket de facto har 
skabt en "højesteret i højesteret"30;

19. påpeger, at retsvæsenets 
organisation og struktur falder ind under 
medlemsstaternes eneansvar;

_________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum 
to the Fourth Round Evaluation Report 
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on Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, 
para. 31; Venice Commission and DGI of 
the Council of Europe, Urgent Joint 
Opinion of 16 January 2020, para. 8.

Or. pl

Ændringsforslag 102
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. minder om, at der i 2017 blev 
oprettet to nye kamre inden for højesteret, 
nemlig disciplinærkammeret og den 
ekstraordinære afdeling, der var bemandet 
med nyudnævnte dommere, som blev valgt 
af det nye nationale råd for retsvæsenet og 
fik tillagt særlige beføjelser – herunder den 
ekstraordinære afdelings beføjelser til at 
omstøde endelige domme afsagt af lavere 
domstole eller af højesteret selv i form af 
en ekstraordinær gennemgang og 
disciplinærkammerets beføjelse til at 
disciplinere andre (højesterets)dommere, 
hvilket de facto har skabt en "højesteret i 
højesteret"30;

19. minder om, at der i 2017 blev 
oprettet to nye kamre inden for højesteret, 
nemlig disciplinærkammeret og den 
ekstraordinære afdeling, der var bemandet 
med nyudnævnte dommere, som blev valgt 
af det nye nationale råd for retsvæsenet og 
fik tillagt særlige beføjelser – herunder den 
ekstraordinære afdelings beføjelser til at 
omstøde endelige domme afsagt af lavere 
domstole eller af højesteret selv i form af 
en ekstraordinær gennemgang og 
disciplinærkammerets beføjelse til at 
disciplinere andre dommere i højesteret og 
almindelige domstole, hvilket de facto har 
skabt en "højesteret i højesteret"30;

_________________ _________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. minder om, at der i 2017 blev 
oprettet to nye kamre inden for højesteret, 
nemlig disciplinærkammeret og den 
ekstraordinære afdeling, der var bemandet 
med nyudnævnte dommere, som blev valgt 
af det nye nationale råd for retsvæsenet og 
fik tillagt særlige beføjelser – herunder den 
ekstraordinære afdelings beføjelser til at 
omstøde endelige domme afsagt af lavere 
domstole eller af højesteret selv i form af 
en ekstraordinær gennemgang og 
disciplinærkammerets beføjelse til at 
disciplinere andre (højesterets)dommere, 
hvilket de facto har skabt en "højesteret i 
højesteret"30;

19. minder om, at der i 2018 blev 
oprettet to nye kamre inden for højesteret, 
nemlig disciplinærkammeret og den 
ekstraordinære afdeling, der var bemandet 
med nyudnævnte dommere, som blev valgt 
af det nye nationale råd for retsvæsenet og 
fik tillagt særlige beføjelser – herunder den 
ekstraordinære afdelings beføjelser til at 
omstøde endelige domme afsagt af lavere 
domstole eller af højesteret selv i form af 
en ekstraordinær gennemgang og 
disciplinærkammerets beføjelse til at 
disciplinere andre (højesterets)dommere, 
hvilket de facto har skabt en "højesteret i 
højesteret"30;

_________________ _________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

(Den nye lov om højesteret blev vedtaget i 
december 2017, men rent organisatorisk 
blev begge nye kamre oprettet og begyndte 
deres virke i slutningen af 2018. De første 
dommerudnævnelser i det nyoprettede 
kammer i højesteret blev leveret af 
præsident Duda den 20. september 2018 og 
den 10. oktober 2018).

Or. en
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Ændringsforslag 104
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 19. november 201931, der var et 
svar på en anmodning om præjudiciel 
afgørelse fra højesteret (afdelingen for 
arbejdsret og social sikring, herefter "den 
arbejdsretlige afdeling") vedrørende 
disciplinærkammeret ved højesteret 
fastslog, at nationale domstole har pligt til 
at se bort fra bestemmelser i national ret, 
som forbeholder sig ret til at behandle en 
sag, hvor EU-retten kan finde anvendelse 
på et organ, der ikke opfylder kravene om 
uafhængighed og upartiskhed;

udgår

_________________
31 Judgment of the Court of Justice 19 
November 2019, A.K. and Others v Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 and C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. pl

Ændringsforslag 105
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. noterer sig, at den forelæggende 
øverste domstol (den arbejdsretlige 
afdeling) efterfølgende konkluderede i sin 

21. noterer sig, at 
forfatningsdomstolens dom har præciseret 
uenigheden om højesterets 
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dom af 5. december 2019, at 
disciplinærkammeret ikke opfylder 
kravene til en uafhængig og upartisk 
domstol, og at højesteret (den civilretlige, 
strafferetlige og arbejdsretlige afdeling) 
den 23. januar 2020 vedtog en beslutning, 
der gentog, at disciplinærkammeret ikke 
er en domstol på grund af dens 
manglende uafhængighed, og at dens 
afgørelser derfor bør betragtes som 
ugyldige; bemærker med stor bekymring, 
at de polske myndigheder har erklæret, at 
disse afgørelser ikke har nogen juridisk 
betydning, når det drejer sig om den 
fortsatte funktion af disciplinærkammeret 
og det nationale råd for retsvæsenet, og at 
forfatningsdomstolen har "suspenderet" 
beslutningen af 23. januar 2020, hvorved 
der blev skabt en farlig juridisk dualitet i 
Polen, og EU-rettens forrang og den 
status, som EU-Domstolen har fået i 
henhold til artikel 19, stk. 1, i TEU, 
åbenlyst blev tilsidesat32;

disciplinærkammer og afværget faren for 
juridisk dualitet i Polen;

_________________
32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para. 38.

Or. pl

Ændringsforslag 106
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. noterer sig, at den forelæggende 
øverste domstol (den arbejdsretlige 
afdeling) efterfølgende konkluderede i sin 
dom af 5. december 2019, at 
disciplinærkammeret ikke opfylder kravene 
til en uafhængig og upartisk domstol, og at 

21. noterer sig, at den forelæggende 
øverste domstol (den arbejdsretlige 
afdeling) efterfølgende konkluderede i sin 
dom af 5. december 2019, at 
disciplinærkammeret ikke opfylder kravene 
til en uafhængig og upartisk domstol, og at 
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højesteret (den civilretlige, strafferetlige og 
arbejdsretlige afdeling) den 23. januar 
2020 vedtog en beslutning, der gentog, at 
disciplinærkammeret ikke er en domstol på 
grund af dens manglende uafhængighed, 
og at dens afgørelser derfor bør betragtes 
som ugyldige; bemærker med stor 
bekymring, at de polske myndigheder har 
erklæret, at disse afgørelser ikke har nogen 
juridisk betydning, når det drejer sig om 
den fortsatte funktion af 
disciplinærkammeret og det nationale råd 
for retsvæsenet, og at forfatningsdomstolen 
har "suspenderet" beslutningen af 
23. januar 2020, hvorved der blev skabt en 
farlig juridisk dualitet i Polen, og EU-
rettens forrang og den status, som EU-
Domstolen har fået i henhold til artikel 19, 
stk. 1, i TEU, åbenlyst blev tilsidesat30;

højesteret (den civilretlige, strafferetlige og 
arbejdsretlige afdeling) den 23. januar 
2020 vedtog en beslutning, der gentog, at 
disciplinærkammeret ikke er en domstol på 
grund af dens manglende uafhængighed, 
og at dens afgørelser derfor bør betragtes 
som ugyldige; bemærker med stor 
bekymring, at de polske myndigheder har 
erklæret, at disse afgørelser ikke har nogen 
juridisk betydning, når det drejer sig om 
den fortsatte funktion af 
disciplinærkammeret og det nationale råd 
for retsvæsenet, og at forfatningsdomstolen 
har "suspenderet" beslutningen af 
23. januar 2020, hvorved der blev skabt en 
farlig juridisk dualitet i Polen, og EU-
rettens forrang og den status, som EU-
Domstolen har fået i henhold til artikel 19, 
stk. 1, i TEU, åbenlyst blev tilsidesat, idet 
den begrænser effektiviteten og 
anvendelsen af EU-Domstolens afgørelse 
af 19. november 201932;

_________________ _________________
32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 38.

32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 38.

Or. en

Ændringsforslag 107
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 202033, som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret, og 
opfordrer de polske myndigheder til hurtigt 
at gennemføre dommen; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at indlede 

22. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 202033, som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret, og 
opfordrer de polske myndigheder til hurtigt 
at gennemføre dommen; opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte en 
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en traktatbrudsprocedure vedrørende de 
nationale bestemmelser om den 
ekstraordinære afdelings beføjelser, 
eftersom dens sammensætning lider under 
de samme mangler som 
disciplinærkammeret;

yderligere anmodning om betaling af en 
bøde, da Polen ikke fuldt ud har overholdt 
de pålagte foreløbige foranstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at indlede en traktatbrudsprocedure 
vedrørende de nationale bestemmelser om 
den ekstraordinære afdelings beføjelser, 
eftersom dens sammensætning lider under 
de samme mangler som 
disciplinærkammeret;

_________________ _________________
33 Order of the Court of Justice of 8 April 
2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

33 Order of the Court of Justice of 8 April 
2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en

Ændringsforslag 108
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 202033, som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret, og 
opfordrer de polske myndigheder til 
hurtigt at gennemføre dommen; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at 
indlede en traktatbrudsprocedure 
vedrørende de nationale bestemmelser om 
den ekstraordinære afdelings beføjelser, 
eftersom dens sammensætning lider 
under de samme mangler som 
disciplinærkammeret;

22. noterer sig EU-Domstolens 
kendelse af 8. april 2020[1], som pålægger 
Polen straks at suspendere anvendelsen af 
de nationale bestemmelser om de 
beføjelser, der er tillagt 
disciplinærkammeret ved højesteret; 
bemærker oplysningerne fra de polske 
myndigheder om den rettidige 
gennemførelse af dommen inden for 
fristen i forbindelse med bekendtgørelsen 
fra den fungerende førstepræsident for 
højesteret nr. 55/200 om gennemførelse af 
EU-Domstolens afgørelse; Order of the 
Court of Justice of 8 April 2020, 
Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

_________________
33 Order of the Court of Justice of 8 April 
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2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. pl

Ændringsforslag 109
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om, at det er op til 
medlemsstaterne at beslutte, om de vil 
oprette et råd for retsvæsenet, men at dets 
uafhængighed i så fald skal sikres i 
overensstemmelse med de europæiske 
standarder og forfatningen; minder om, at 
det nationale råd for retsvæsenet efter 
reformen i 2017-2018 er det organ, der har 
ansvaret for at sikre domstolenes og 
dommernes uafhængighed i 
overensstemmelse med artikel 186, stk. 1, i 
den polske forfatning, og retssamfundet i 
Polen har mistet beføjelsen til at delegere 
repræsentanter til det nationale råd og 
dermed øve indflydelse på ansættelse og 
forfremmelse af dommere; minder om, at 
før 2017-reformen var 15 ud af 
25 medlemmer af det nationale råd 
dommere, der var valgt af deres 
ligestillede, men at disse dommere efter 
2017-reformen nu vælges af den polske 
Sejm; beklager dybt, at denne 
foranstaltning sammen med den 
umiddelbare udskiftning i begyndelsen af 
2018 af alle medlemmer, der var udnævnt 
i henhold til de gamle regler, førte til en 
vidtrækkende politisering af det nationale 
råd34;

23. minder om, at det er op til 
medlemsstaterne at beslutte, om de vil 
oprette et råd for retsvæsenet, og at dets 
uafhængighed i Polen er sikret i 
overensstemmelse med de europæiske 
standarder og forfatningen; anerkender, at 
efter reformen af det nationale råd for 
retsvæsenet, som er det organ, der har 
ansvaret for at sikre retsvæsenets og 
dommernes uafhængighed i 
overensstemmelse med artikel 186, stk. 1, i 
den polske forfatning, mistede 
retssamfundet i Polen ikke sin ret til at 
delegere repræsentanter til det nationale 
råd mellem 2017 og 2018 og er dermed i 
stand til at øve indflydelse på ansættelse 
og forfremmelse af dommere;

_________________
34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
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2017 and 12 October 2017; 
OSCE/ODIHR, Final Opinion on Draft 
Amendments to the Act of the NCJ, 5 May 
2017; Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc 
Report on Poland (Rule 34) of 19-23 
March 2018 and Addendum of 18-22 
June 2018; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint 
Opinion of 16 January 2020, paras 42 
and 61.

Or. pl

Ændringsforslag 110
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. minder om, at det er op til 
medlemsstaterne at beslutte, om de vil 
oprette et råd for retsvæsenet, men at dets 
uafhængighed i så fald skal sikres i 
overensstemmelse med de europæiske 
standarder og forfatningen; minder om, at 
det nationale råd for retsvæsenet efter 
reformen i 2017-2018 er det organ, der har 
ansvaret for at sikre domstolenes og 
dommernes uafhængighed i 
overensstemmelse med artikel 186, stk. 1, i 
den polske forfatning, og retssamfundet i 
Polen har mistet beføjelsen til at delegere 
repræsentanter til det nationale råd og 
dermed øve indflydelse på ansættelse og 
forfremmelse af dommere; minder om, at 
før 2017-reformen var 15 ud af 
25 medlemmer af det nationale råd 
dommere, der var valgt af deres 
ligestillede, men at disse dommere efter 
2017-reformen nu vælges af den polske 
Sejm; beklager dybt, at denne 
foranstaltning sammen med den 

23. minder om, at det er op til 
medlemsstaterne at beslutte, om de vil 
oprette et råd for retsvæsenet, men at dets 
uafhængighed i så fald skal sikres i 
overensstemmelse med de europæiske 
standarder og forfatningen; minder om, at 
det nationale råd for retsvæsenet efter 
reformen i 2017-2018 er det organ, der har 
ansvaret for at sikre domstolenes og 
dommernes uafhængighed i 
overensstemmelse med artikel 186, stk. 1, i 
den polske forfatning, og retssamfundet i 
Polen har mistet beføjelsen til at delegere 
repræsentanter til det nationale råd og 
dermed øve indflydelse på ansættelse og 
forfremmelse af dommere; minder om, at 
før 2017-reformen var 15 ud af 
25 medlemmer af det nationale råd 
dommere, der var valgt af deres 
ligestillede, men at disse dommere efter 
2017-reformen nu vælges af den polske 
Sejm; beklager dybt, at denne 
foranstaltning sammen med den for tidlige 
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umiddelbare udskiftning i begyndelsen af 
2018 af alle medlemmer, der var udnævnt i 
henhold til de gamle regler, førte til en 
vidtrækkende politisering af det nationale 
råd34;

opsigelse i begyndelsen af 2018 af 
mandaterne for alle medlemmer, der var 
udnævnt i henhold til de gamle regler, førte 
til en vidtrækkende politisering af det 
nationale råd34;

_________________ _________________
34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; OSCE/ODIHR, 
Final Opinion on Draft Amendments to the 
Act of the NCJ, 5 May 2017; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on 
Poland (Rule 34) of 19-23 March 2018 and 
Addendum of 18-22 June 2018; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 42 and 61.

34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; OSCE/ODIHR, 
Final Opinion on Draft Amendments to the 
Act of the NCJ, 5 May 2017; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on 
Poland (Rule 34) of 19-23 March 2018 and 
Addendum of 18-22 June 2018; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 42 and 61.

Or. en

Ændringsforslag 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. minder om, at højesteret (den 
arbejdsretlige afdeling), som gennemfører 
de krav, der er fastsat i EU-Domstolens 
dom af 19. november 2019, i sin dom af 
5. december 2019 og i sine afgørelser af 
15. januar 2020 fastslog, at den afgørende 
rolle, som det nye nationale råd spiller i 
udvælgelsen af dommere til det 
nyoprettede disciplinærkammer, 
undergraver sidstnævntes uafhængighed 
og upartiskhed;

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 112
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. minder om, at højesteret (den 
arbejdsretlige afdeling), som gennemfører 
de krav, der er fastsat i EU-Domstolens 
dom af 19. november 2019, i sin dom af 
5. december 2019 og i sine afgørelser af 
15. januar 2020 fastslog, at den afgørende 
rolle, som det nye nationale råd spiller i 
udvælgelsen af dommere til det 
nyoprettede disciplinærkammer, 
undergraver sidstnævntes uafhængighed og 
upartiskhed;

24. minder om, at højesteret (den 
arbejdsretlige afdeling), som gennemfører 
de krav, der er fastsat i EU-Domstolens 
dom af 19. november 2019, i sin dom af 
5. december 2019 og i sine afgørelser af 
15. og 23. januar 2020 fastslog, at den 
afgørende rolle, som det nye nationale råd 
spiller i udvælgelsen af dommere til det 
nyoprettede disciplinærkammer, 
undergraver sidstnævntes uafhængighed og 
upartiskhed; er bekymret over den retlige 
status for de dommere, som udpeges eller 
forfremmes af det nationale råd for 
retsvæsenet i sin nuværende 
sammensætning, og over den indvirkning, 
deres deltagelse i afgørelsen kan have på 
sagens gyldighed og lovlighed;

Or. en

Ændringsforslag 113
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. minder om, at Det Europæiske 
Netværk af Domstolsadministrationer 
(ENCJ) den 17. september 2018 
suspenderede det nye nationale råd, da det 
ikke længere opfylder kravene om at være 
uafhængig af den udøvende og lovgivende 
magt og nu overvejer helt at udvise det 

udgår
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nye nationale råd35;
_________________
35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by 
the ENCJ Executive Board. See as well 
the letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

Or. pl

Ændringsforslag 114
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. minder om, at Det Europæiske 
Netværk af Domstolsadministrationer 
(ENCJ) den 17. september 2018 
suspenderede det nye nationale råd, da det 
ikke længere opfylder kravene om at være 
uafhængig af den udøvende og lovgivende 
magt og nu overvejer helt at udvise det 
nye nationale råd35;

25. minder om, at Det Europæiske 
Netværk af Domstolsadministrationer 
(ENCJ) den 17. september 2018 
suspenderede det nye nationale råd, da det 
ikke længere opfylder kravene om at være 
uafhængig af den udøvende og lovgivende 
magt og har indledt udvisningsproceduren 
i april 202035;

_________________ _________________
35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the 
ENCJ Executive Board. See as well the 
letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the 
ENCJ Executive Board. See as well the 
letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

Or. en

Ændringsforslag 115
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 26
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven af 12. maj 2011 om 
det nationale råd for retsvæsenet og 
anmode EU-Domstolen om at suspendere 
det nye nationale råds aktiviteter ved 
hjælp af foreløbige forholdsregler;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven af 12. maj 2011 om 
det nationale råd for retsvæsenet og 
anmode EU-Domstolen om at suspendere 
det nye nationale råds aktiviteter ved hjælp 
af foreløbige forholdsregler;

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven af 12. maj 2011 om 
det nationale råd for retsvæsenet som 
ændret i 2017 og anmode EU-Domstolen 
om at suspendere det nye nationale råds 
aktiviteter ved hjælp af foreløbige 
forholdsregler;

Or. en

Ændringsforslag 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 

26. ser ingen tilstrækkelig grund til at 
opfordre Kommissionen til at indlede en 
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forbindelse med loven af 12. maj 2011 om 
det nationale råd for retsvæsenet og 
anmode EU-Domstolen om at suspendere 
det nye nationale råds aktiviteter ved hjælp 
af foreløbige forholdsregler;

traktatbrudsprocedure i forbindelse med 
loven af 12. maj 2011 om det nationale råd 
for retsvæsenet og anmode EU-Domstolen 
om at suspendere det nye nationale råds 
aktiviteter ved hjælp af foreløbige 
forholdsregler;

Or. pl

Ændringsforslag 118
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven af 12. maj 2011 om 
det nationale råd for retsvæsenet og 
anmode EU-Domstolen om at suspendere 
det nye nationale råds aktiviteter ved hjælp 
af foreløbige forholdsregler;

26. opfordrer Kommissionen til at 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med loven af 8. december 2017 
om det nationale råd for retsvæsenet og 
anmode EU-Domstolen om at suspendere 
det nye nationale råds aktiviteter ved hjælp 
af foreløbige forholdsregler;

Or. en

Ændringsforslag 119
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Underoverskrift 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Reglerne for organiseringen af de 
almindelige domstole og udnævnelse af 
retspræsidenter

Reglerne for organiseringen af de 
almindelige domstole, udnævnelse af 
retspræsidenter og pensionsordninger for 
dommere ved de almindelige domstole

Or. en
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Ændringsforslag 120
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager, at justitsministeren, der i 
det polske system også er offentlig 
anklager, fik beføjelse til at udnævne og 
afskedige retspræsidenter ved de lavere 
domstole efter eget skøn i en 
overgangsperiode på seks måneder, og at 
justitsministeren i 2017-2018 udskiftede 
over hundrede retspræsidenter og 
vicepræsidenter; bemærker, at 
justitsministeren efter udløbet af denne 
periode stadig kan fjerne retspræsidenter, 
og at der stort set ikke er foretaget nogen 
effektiv kontrol af denne beføjelse; 
bemærker endvidere, at justitsministeren 
også har fået andre "disciplinære" 
beføjelser over for retspræsidenter og 
præsidenter for højere domstole, som for 
deres del nu har store administrative 
beføjelser over for præsidenterne ved de 
lavere domstole36; beklager dette store 
tilbageslag for retsstaten og retsvæsenets 
uafhængighed i Polen37;

27. anerkender, at justitsministeren, 
der i det polske system også er offentlig 
anklager, i overensstemmelse med 
princippet om medlemsstaternes 
suverænitet over organiseringen af 
retsvæsenet, har fået beføjelse til at 
udnævne og afskedige retspræsidenter ved 
de lavere domstole, som det også er 
tilfældet i mange andre medlemsstater; 
anerkender, at justitsministeren i Polen 
som i andre medlemsstater har 
"disciplinære" beføjelser over for 
retspræsidenter og præsidenter for højere 
domstole, som for deres del har 
administrative beføjelser over for 
præsidenterne ved de lavere domstole;

_________________
36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para. 45.
37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

Or. pl

Ændringsforslag 121
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Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager, at justitsministeren, der i 
det polske system også er offentlig 
anklager, fik beføjelse til at udnævne og 
afskedige retspræsidenter ved de lavere 
domstole efter eget skøn i en 
overgangsperiode på seks måneder, og at 
justitsministeren i 2017-2018 udskiftede 
over hundrede retspræsidenter og 
vicepræsidenter; bemærker, at 
justitsministeren efter udløbet af denne 
periode stadig kan fjerne retspræsidenter, 
og at der stort set ikke er foretaget nogen 
effektiv kontrol af denne beføjelse; 
bemærker endvidere, at justitsministeren 
også har fået andre "disciplinære" 
beføjelser over for retspræsidenter og 
præsidenter for højere domstole, som for 
deres del nu har store administrative 
beføjelser over for præsidenterne ved de 
lavere domstole36; beklager dette store 
tilbageslag for retsstaten og retsvæsenets 
uafhængighed i Polen37;

27. beklager, at justitsministeren, der i 
det polske system også er offentlig 
anklager, fik beføjelse til at udnævne og 
afskedige retspræsidenter ved de lavere 
domstole efter eget skøn i en 
overgangsperiode på seks måneder, og at 
justitsministeren i 2017-2018 udskiftede 
over 150 retspræsidenter og 
vicepræsidenter; bemærker, at 
justitsministeren efter udløbet af denne 
periode stadig kan fjerne retspræsidenter, 
og at der stort set ikke er foretaget nogen 
effektiv kontrol af denne beføjelse; 
bemærker endvidere, at justitsministeren 
også har fået andre "disciplinære" 
beføjelser over for retspræsidenter og 
præsidenter for højere domstole, som for 
deres del nu har store administrative 
beføjelser over for præsidenterne ved de 
lavere domstole36; beklager dette store 
tilbageslag for retsstaten og retsvæsenets 
uafhængighed i Polen37;

_________________ _________________
36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 45.

36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 45.

37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

(Det samlede antal præsidenter og 
vicepræsidenter i de domstole, som er 
blevet udvist på grundlag af de nævnte 
bestemmelser, er 158 – ifølge officielle 
data fra justitsministeriet på anmodning 
fra den polske dommersammenslutning 
"Iustitia").

Or. en
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Ændringsforslag 122
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. beklager, at loven af 20. december 
2019 om ændring af loven om almindelige 
domstole og visse andre love, der trådte i 
kraft den 14. februar 2020, har ændret 
sammensætningen af dommerkontorerne 
og flyttet nogle af disse organers beføjelser 
vedrørende retslig selvforvaltning til de 
præsidenter for domstolskollegierne, der er 
udpeget af justitsministeren38;

28. anerkender, at de polske 
myndigheder ved loven af 20. december 
2019 om ændring af loven om almindelige 
domstole og visse andre love, der trådte i 
kraft den 14. februar 2020, i 
overensstemmelse med princippet om 
medlemsstaternes suverænitet med hensyn 
til organiseringen af retsvæsenet kunne 
ændre sammensætningen af 
dommerkontorerne og flytte nogle af disse 
organers beføjelser vedrørende retslig 
selvforvaltning til de præsidenter for 
domstolskollegierne, der er udpeget af 
justitsministeren;

_________________
38 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 46 to 50.

Or. pl

Ændringsforslag 123
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 5. november 201938a fandt, at 
bestemmelserne i den polske lov om 
ændring af loven om de almindelige 
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domstoles organisation, hvorefter 
pensionsalderen for dommere ved de 
almindelige domstole blev nedsat, 
samtidig med at justitsministeren fik 
beføjelse til at træffe afgørelse om at 
forlænge dommernes aktive 
embedsperiode, og hvorefter der blev 
fastsat forskellig pensionsalder afhængig 
af dommernes køn, er i strid med EU-
retten;
_________________
38a Judgment of the Court of Justice of 5 
November 2019, Commission v Poland, C-
192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Ændringsforslag 124
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. fordømmer de nye bestemmelser, 
der indfører yderligere disciplinære 
forsømmelser og sanktioner over for 
dommere og retspræsidenter, da de udgør 
en alvorlig risiko for retsvæsenets 
uafhængighed39; fordømmer de nye 
bestemmelser, der forbyder dommere at 
udøve enhver form for politisk aktivitet, 
forpligter dem til at offentliggøre deres 
foreningsmedlemskaber og i betydelig grad 
begrænser handlerummet for retslig 
selvforvaltende organer, som går ud over 
principperne om retssikkerhed, 
nødvendighed og proportionalitet ved at 
begrænse dommernes ytringsfrihed40;

29. anerkender relevansen af den nye 
lovgivning, der forbyder dommere at 
udøve enhver form for politisk aktivitet, 
forpligter dem til at offentliggøre deres 
foreningsmedlemskaber og i betydelig grad 
begrænser handlerummet for retslig 
selvforvaltende organer for at styrke den 
effektive magtadskillelse og sikre 
velfungerende upolitiske og upartiske 
domstole;

_________________
39 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion 
on the Bill Amending the Act on the 
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Organization of Common Courts, the Act 
on the Supreme Court and Certain Other 
Acts of Poland (as of 20 December 2019), 
14 January 2020, p. 23-26; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 44-45.
40 OSCE/ODIHR, Urgent Interim 
Opinion, 14 January 2020, p. 18-21; 
Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 24-30;

Or. pl

Ændringsforslag 125
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. beklager misbruget af 
disciplinærsager mod dommere og 
anklagere i Polen; er dybt bekymret over 
den begæring, som den nationale 
anklagemyndighed har indgivet til 
højesterets disciplinærkammer om at 
ophæve dommer Igor Tuleyas immunitet; 
er ligeledes bekymret over de 
disciplinærsager, som er indledt mod 
andre dommere, herunder Krystian 
Markiewicz, formand for den polske 
dommersammenslutning "Iustitia", og 
Paweł Juszczyszyn; opfordrer de polske 
myndigheder til at ophøre med at bruge 
disciplinærsager til at skjule politisk 
motiverede repressalier mod specifikke 
dommere og anklagere for anvendelse af 
EU-retten eller deres offentlige forsvar af 
retsstatsprincippet i Polen;

Or. en
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Ændringsforslag 126
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. udtrykker bekymring over de 
disciplinærsager, som er indledt mod 
dommere ved de almindelige domstole 
med hensyn til deres retsafgørelser eller 
offentlige udtalelser til forsvar for 
retsvæsenets uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 127
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer de polske myndigheder 
til at fjerne de nye bestemmelser (om 
disciplinære forsømmelser og andet), der 
hindrer domstolene i at undersøge andre 
dommeres uafhængighed og upartiskhed i 
forhold til EU-retten og den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK) og dermed 
forhindrer dommerne deres forpligtelser i 
henhold til EU-retten til at se bort fra 
nationale bestemmelser, der er i strid med 
EU-retten41;

30. anerkender i lyset af de 
forklaringer, som de polske myndigheder 
har givet for at sikre et velfungerende 
retsvæsen, som er kendetegnet ved 
stabilitet og integritet, legitimiteten af at 
indføre bestemmelser, der forhindrer 
domstolene i at undersøge spørgsmål om 
uafhængighed og upartiskhed hos 
dommere;

_________________
41 OSCE/ODIHR, Urgent Interim 
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Opinion, 14 January 2020, p. 13-17; 
Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 31-43.

Or. pl

Ændringsforslag 128
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. glæder sig over, at Kommissionen 
har indledt en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med ovennævnte nye 
bestemmelser; opfordrer Kommissionen 
til at anmode EU-Domstolen om at 
anvende den fremskyndede procedure og 
begæringer om foreløbige forholdsregler, 
når det drejer sig om henvisning af sagen 
til EU-Domstolen;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. glæder sig over, at Kommissionen 
har indledt en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med ovennævnte nye 
bestemmelser; opfordrer Kommissionen til 
at anmode EU-Domstolen om at anvende 
den fremskyndede procedure og 
begæringer om foreløbige forholdsregler, 
når det drejer sig om henvisning af sagen 

31. kan i lyset af de polske 
myndigheders forklaringer og 
resultaterne af den foreliggende sag ikke 
se nogen grund til, at Kommissionen skal 
indlede en traktatbrudsprocedure i 
forbindelse med ovennævnte nye 
bestemmelser; opfordrer Kommissionen til 
at anmode EU-Domstolen om at anvende 
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til EU-Domstolen; den fremskyndede procedure og 
begæringer om foreløbige forholdsregler, 
når det drejer sig om henvisning af sagen 
til EU-Domstolen;

Or. pl

Ændringsforslag 130
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. fordømmer smædekampagnen 
mod de polske dommere og inddragelse af 
embedsmænd deri; opfordrer de polske 
myndigheder til at afstå fra aktiviteter, der 
undergraver retsvæsenets myndighed;

Or. en

Ændringsforslag 131
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. fordømmer sammenlægningen af 
justitsministerens og den offentlige 
anklagers kontor, den offentlige anklagers 
øgede beføjelser i forhold til 
anklagemyndigheden og justitsministerens 
øgede beføjelser i forhold til retsvæsenet 
(loven af 27. juli 2001 om organiseringen 
af de almindelige domstole) og den svage 
kontrol af disse beføjelser (det nationale 
råd af offentlige anklagere), hvilket 
resulterer i en akkumulering af for mange 
beføjelser hos en enkelt person og har 

32. anerkender, at sammenlægningen 
af justitsministerens og den offentlige 
anklagers kontor, den offentlige anklagers 
øgede beføjelser i forhold til 
anklagemyndigheden og justitsministerens 
øgede beføjelser i forhold til retsvæsenet 
(loven af 27. juli 2001 om organiseringen 
af de almindelige domstole) hører under 
medlemsstaternes enekompetence med 
hensyn til retsvæsenets organisering og 
struktur;
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direkte negative konsekvenser for 
retsforfølgelsessystemets uafhængighed af 
den politiske sfære som fastslået af 
Venedigkommissionen42;

_________________
42 Venice Commission Opinion of 8-9 
December 2017 on the Act on the Public 
Prosecutor’s office, as amended, CDL-
AD(2017)028, para. 115.

Or. pl

Ændringsforslag 132
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 32 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32a. minder om, at EU-Domstolen i sin 
dom af 5. november 201943a fandt, at en 
nedsættelse af pensionsalderen for 
offentlige anklagere er i strid med EU-
retten, da den fastsætter en forskellig 
pensionsalder for mænd og kvinder, som 
er offentlige anklagere i Polen;
_________________
43a Judgment of the Court of Justice of 5 
November 2019, Commission v Poland, C-
192/18 ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Ændringsforslag 133
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 33
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. er enig med Kommissionen, 
Europarådets Parlamentariske Forsamling 
og gruppen af stater mod korruption i, at 
ovennævnte særskilte reformer af 
retssystemet, i betragtning af deres samspil 
og samlede indvirkning, udgør en alvorlig, 
vedvarende og systemisk overtrædelse af 
retsstatsprincippet, der gør det muligt for 
den lovgivende og udøvende magt at 
påvirke retsvæsenets funktion på en kritisk 
måde og derved i betydelig grad svækker 
retsvæsenets uafhængighed i Polen43;

33. er enig med Kommissionen, 
Europarådets Parlamentariske Forsamling, 
gruppen af stater mod korruption og FN's 
særlige rapportør om dommeres og 
advokaters uafhængighed i, at 
ovennævnte særskilte ændringer af 
retssystemet, i betragtning af deres samspil 
og samlede indvirkning, udgør en alvorlig, 
vedvarende og systemisk overtrædelse af 
retsstatsprincippet, der gør det muligt for 
den lovgivende og udøvende magt at 
påvirke retsvæsenets funktion på en kritisk 
måde og derved i betydelig grad svækker 
retsvæsenets uafhængighed i Polen43; 
fordømmer den destabiliserende 
indvirkning på den polske retsorden, som 
de trufne foranstaltninger og indgåede 
aftaler har haft siden 2016;

_________________ _________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report (rule 
34) – Poland, 6 December 2019, para. 65; 
PACE, Resolution 2316 (2020) of 28 
January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

43 Recommendation (EU) 2018/103; 
United Nations, Special Rapporteur on 
the independence of judges and lawyers, 
Statement of 25 June 2018; GRECO, 
Follow-up to the Addendum to the Fourth 
Round Evaluation Report (rule 34) – 
Poland, 6 December 2019, para. 65; PACE, 
Resolution 2316 (2020) of 28 January 2020 
on the functioning of democratic 
institutions in Poland, para. 4.

Or. en

Ændringsforslag 134
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. er enig med Kommissionen, 
Europarådets Parlamentariske 
Forsamling og gruppen af stater mod 
korruption i, at ovennævnte særskilte 

33. minder om, at det på dette trin i 
proceduren er op til Rådet at beslutte, om 
ovennævnte særskilte reformer af 
retssystemet udgør en klar risiko for en 
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reformer af retssystemet, i betragtning af 
deres samspil og samlede indvirkning, 
udgør en alvorlig, vedvarende og systemisk 
overtrædelse af retsstatsprincippet, der gør 
det muligt for den lovgivende og udøvende 
magt at påvirke retsvæsenets funktion på 
en kritisk måde og derved i betydelig grad 
svækker retsvæsenets uafhængighed i 
Polen43;

alvorlig overtrædelse af retsstatsprincippet 
i Polen;

_________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report 
(rule 34) – Poland, 6 December 2019, 
para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

Or. en

Ændringsforslag 135
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. er enig med Kommissionen, 
Europarådets Parlamentariske 
Forsamling og gruppen af stater mod 
korruption i, at ovennævnte særskilte 
reformer af retssystemet, i betragtning af 
deres samspil og samlede indvirkning, 
udgør en alvorlig, vedvarende og systemisk 
overtrædelse af retsstatsprincippet, der gør 
det muligt for den lovgivende og udøvende 
magt at påvirke retsvæsenets funktion på 
en kritisk måde og derved i betydelig grad 
svækker retsvæsenets uafhængighed i 
Polen43;

33. mener, i lyset af de polske 
myndigheders forklaring og 
konstateringerne i løbet af denne 
procedure, at ovennævnte reformer af 
retssystemet med hensyn til deres 
rationale og formål ikke udgør en alvorlig, 
vedvarende og systemisk overtrædelse af 
retsstatsprincippet og gør det muligt at 
styrke princippet om adskillelse mellem 
den lovgivende, udøvende og dømmende 
magt ved at forme det polske retssystem i 
fællesskab;

_________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
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GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report 
(rule 34) – Poland, 6 December 2019, 
para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

Or. pl

Ændringsforslag 136
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder, herunder rettigheder for 
personer, der tilhører mindretal i Polen

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 137
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Retten til en retfærdig rettergang udgår

Or. pl

Ændringsforslag 138
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki
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Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. er bekymret over rapporter om 
uberettigede forsinkelser i retssager, 
vanskeligheder med at få adgang til 
juridisk bistand under arrestation og 
tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem 
advokater og klienter44;

udgår

_________________
44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

Or. pl

Ændringsforslag 139
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. er bekymret over rapporter om 
uberettigede forsinkelser i retssager, 
vanskeligheder med at få adgang til 
juridisk bistand under arrestation og 
tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem 
advokater og klienter44;

34. er bekymret over rapporter om 
uberettigede forsinkelser i retssager, 
vanskeligheder med at få adgang til 
juridisk bistand under arrestation og 
tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem 
advokater og klienter44; anmoder 
Kommissionen om at overvåge situationen 
for advokater i Polen nøje; minder om 
alle borgeres ret til at blive rådgivet, 
forsvaret og repræsenteret af en 
uafhængig advokat i henhold til artikel 48 
i chartret om grundlæggende rettigheder;

_________________ _________________
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44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

Or. en

Ændringsforslag 140
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. er bekymret over rapporter om 
uberettigede forsinkelser i retssager, 
vanskeligheder med at få adgang til 
juridisk bistand under arrestation og 
tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem 
advokater og klienter44;

34. bemærker rapporter om 
uberettigede forsinkelser i retssager, 
vanskeligheder med at få adgang til 
juridisk bistand under arrestation og 
tilfælde af manglende respekt for 
fortroligheden af kommunikation mellem 
advokater og klienter44;

_________________ _________________
44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

Or. en

Ændringsforslag 141
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. er bekymret over, at det siden 
ikrafttrædelsen af ændringerne til loven 
om højesteret den 14. februar 2020 kun er 
den ekstraordinære afdeling, der kan 

udgår
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afgøre, om en dommer eller domstol er 
uafhængig og upartisk, og at borgerne 
dermed fratages et vigtigt element af 
domstolsprøvelse ved alle andre 
instanser45;
_________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para 59.

Or. pl

Ændringsforslag 142
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. er bekymret over, at det siden 
ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om 
højesteret den 14. februar 2020 kun er den 
ekstraordinære afdeling, der kan afgøre, 
om en dommer eller domstol er uafhængig 
og upartisk, og at borgerne dermed fratages 
et vigtigt element af domstolsprøvelse ved 
alle andre instanser45;

35. er bekymret over, at det siden 
ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om 
højesteret den 14. februar 2020 kun er den 
ekstraordinære afdeling, hvis 
uafhængighed og upartiskhed der i sig 
selv sættes spørgsmålstegn ved, der kan 
afgøre, om en dommer eller domstol er 
uafhængig og upartisk, og at borgerne 
dermed fratages et vigtigt element af 
domstolsprøvelse ved alle andre 
instanser45; minder om, at ifølge 
Domstolens retspraksis forpligter retten til 
en retfærdig rettergang enhver domstol til 
af egen drift at kontrollere, om den 
opfylder kriterierne om uafhængighed og 
upartiskhed; 45a

_________________ _________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para 59.

45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para 59.
45a Judgment of the Court of Justice of 26 
March 2020, Simpson v Council and HG 
v Commission, Joined Cases C-542/18 
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RX-II and C-543/18 RX-II, 
ECLI:EU:C:2020:232, para 57.

Or. en

Ændringsforslag 143
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. er bekymret over, at det siden 
ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om 
højesteret den 14. februar 2020 kun er den 
ekstraordinære afdeling, der kan afgøre, 
om en dommer eller domstol er uafhængig 
og upartisk, og at borgerne dermed 
fratages et vigtigt element af 
domstolsprøvelse ved alle andre 
instanser45;

35. bemærker, at det siden 
ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om 
højesteret den 14. februar 2020 kun er den 
ekstraordinære afdeling, der kan afgøre, 
om en dommer eller domstol er uafhængig 
og upartisk;

_________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para 59.

Or. en

Ændringsforslag 144
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 35 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35a. opfordrer de polske myndigheder 
til fuldt ud at gennemføre Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
afgørelser i sager, der involverer CIA's 
hemmelige fængsler i Polen;

Or. en
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Ændringsforslag 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Retten til information og ytringsfrihed, 
herunder akademisk frihed

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 146
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Overskrift 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Retten til information og ytringsfrihed, 
herunder akademisk frihed

Frihed og mediernes pluralisme

Or. en

Ændringsforslag 147
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Overskrift 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Retten til information og ytringsfrihed, 
herunder akademisk frihed

Retten til information og ytringsfrihed

Or. en
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Ændringsforslag 148
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 35 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35a. gentager, at mediefrihed og 
pluralisme er uadskillelig fra demokratiet 
og retsstatsprincippet, og at retten til at 
informere og retten til at blive informeret 
er en del af de grundlæggende 
demokratiske værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på;

Or. en

Ændringsforslag 149
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 14. september 2016 gav 
udtryk for sin bekymring over allerede 
vedtagne og nyligt foreslåede ændringer 
af den polske medielov; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at 
foretage en vurdering af den vedtagne 
lovgivning for så vidt angår dens 
forenelighed med EU-retten, navnlig med 
hensyn til loven om offentlige medier;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 150
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Domènec Ruiz 
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Devesa

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 14. september 2016 gav 
udtryk for sin bekymring over allerede 
vedtagne og nyligt foreslåede ændringer af 
den polske medielov; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at 
foretage en vurdering af den vedtagne 
lovgivning for så vidt angår dens 
forenelighed med EU-retten, navnlig med 
hensyn til loven om offentlige medier;

36. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 14. september 2016 gav 
udtryk for sin bekymring over allerede 
vedtagne og nyligt foreslåede ændringer af 
den polske medielov; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at 
foretage en vurdering af den vedtagne 
lovgivning for så vidt angår dens 
forenelighed med EU-retten, navnlig 
artikel 11 i chartret om grundlæggende 
rettigheder og EU's lovgivning om 
offentlige medier;

Or. en

Ændringsforslag 151
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Domènec Ruiz 
Devesa, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 36 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36a. minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 16. januar 2020 opfordrede 
Rådet til, at høringer i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i TEU også behandler nye 
udviklinger inden for ytringsfrihed, 
herunder mediefriheden; fordømmer 
offentlige polske TV-selskabers censur af 
indhold;

Or. en

Ændringsforslag 152
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Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. er dybt bekymret over nogle 
politikeres overdrevne brug af 
injuriesager mod journalister, som bl.a. 
har ført til idømmelse af bødestraf og 
frakendelse af retten til udøvelse af 
erhvervet som journalist; frygter, at dette 
kan have en afdæmpende virkning på 
erhvervet og påvirke journalisters og 
mediers uafhængighed46;

udgår

_________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety 
of Journalists, 2020 Annual Report, 
March 2020, p. 42.

Or. pl

Ændringsforslag 153
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. er dybt bekymret over nogle 
politikeres overdrevne brug af injuriesager 
mod journalister, som bl.a. har ført til 
idømmelse af bødestraf og frakendelse af 
retten til udøvelse af erhvervet som 
journalist; frygter, at dette kan have en 
afdæmpende virkning på erhvervet og 
påvirke journalisters og mediers 
uafhængighed46;

37. er dybt bekymret over nogle 
politikeres overdrevne brug af injuriesager 
mod journalister, som bl.a. har ført til 
idømmelse af bødestraf og frakendelse af 
retten til udøvelse af erhvervet som 
journalist; frygter, at dette kan have en 
afdæmpende virkning på erhvervet og 
påvirke journalisters og mediers 
uafhængighed46; opfordrer de polske 
myndigheder til at oprette et uafhængigt 
og upartisk regulerende organ i 
samarbejde med journalistorganisationer 
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til overvågning, dokumentation og 
rapportering om angreb på journalister 
samt om retssager, som har til formål at 
lukke munden på eller skræmme 
uafhængige medier og at sikre adgang til 
passende retsmidler; opfordrer de polske 
myndigheder til fuldt ud at gennemføre 
Europarådets anbefaling CM/Rec(2016)4 
om beskyttelse af journalistik og 
sikkerheden for journalister og andre 
medieaktører;

_________________ _________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

Or. en

Ændringsforslag 154
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. er dybt bekymret over nogle 
politikeres overdrevne brug af injuriesager 
mod journalister, som bl.a. har ført til 
idømmelse af bødestraf og frakendelse af 
retten til udøvelse af erhvervet som 
journalist; frygter, at dette kan have en 
afdæmpende virkning på erhvervet og 
påvirke journalisters og mediers 
uafhængighed46;

37. er dybt bekymret over nogle 
politikeres overdrevne brug af injuriesager 
mod journalister, som bl.a. har ført til 
idømmelse af bødestraf og frakendelse af 
retten til udøvelse af erhvervet som 
journalist; frygter, at dette kan have en 
afdæmpende virkning på erhvervet og 
påvirke journalisters og mediers 
uafhængighed46; anmoder Kommissionen 
om at foreslå et direktiv mod SLAPP 
(strategisk retssag mod offentligt 
engagement), som vil beskytte medierne 
mod unødige retssager i EU, som har til 
formål at lukke munden på dem, 
skræmme dem eller få dem til at gå 
konkurs;

_________________ _________________



PE652.541v01-00 96/158 AM\1206319DA.docx

DA

46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

Or. en

Ændringsforslag 155
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. udtrykker bekymring over brugen 
af og truslen om injuriesager mod 
akademikere og den polske ombudsmand; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
respektere ytringsfriheden og den 
akademiske frihed; fordømmer forsøget 
på at lukke munden på polske 
ombudsmand, som er en uafhængig 
institution nedfældet i den polske 
forfatning;

Or. en

Ændringsforslag 156
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. er bekymret over rapporterede 
tilfælde af tilbageholdelse af journalister, 
der gør deres arbejde, når de rapporterer 
om protester mod nedlukning;

Or. en
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Ændringsforslag 157
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Forslag til beslutning
Punkt 37 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37b. er bekymret over de aktioner, som 
de polske myndigheder har gennemført i 
de seneste år, herunder en omstilling af 
offentlige radio- og TV-selskaber til 
regeringsvenlige radio- og TV-selskaber, 
hvilket hindrer offentlige medier og deres 
styrende organer i at udtrykke 
uafhængige eller kritiske røster, og 
udøver kontrol over radio- og TV-
indholdet, idet det seneste eksempel 
involverer den polske offentlige Radio 3 
(kendt som Troika), som blev beskyldt for 
at censurere en regeringskritisk sang, som 
lå i toppen af hitlisterne, da internetlinks 
og nyheder om sangen blev deaktiveret på 
selskabets websted, efter hitlisten var 
blevet sendt; bemærker med beklagelse, at 
Polen siden 2015 er faldet på World Press 
Freedom Index fra en 18. til en 62. plads; 
minder om, at mediefrihed i henhold til 
artikel 11 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder skal 
respekteres; minder om, at artikel 54 i den 
polske forfatning garanterer ytringsfrihed 
og forbyder censur;

Or. en

Ændringsforslag 158
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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38. opfordrer det polske parlament til 
at ophæve kapitel 6c i loven af 
18. december 1998 om Instituttet for 
National Historiebevidsthed – udvalget 
for retsforfølgning af forbrydelser mod 
den polske nation, som bringer 
ytringsfriheden og den uafhængige 
forskning i fare ved at gøre det til en 
lovovertrædelse, der kan indbringes for en 
civilretlig domstol, at skade Polens og dets 
befolknings omdømme, f.eks. ved at 
beskylde Polen og polakkerne for 
meddelagtighed i holocaust47;

udgår

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Ændringsforslag 159
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. opfordrer det polske parlament til 
at ophæve kapitel 6c i loven af 
18. december 1998 om Instituttet for 
National Historiebevidsthed – udvalget 
for retsforfølgning af forbrydelser mod 
den polske nation, som bringer 
ytringsfriheden og den uafhængige 
forskning i fare ved at gøre det til en 
lovovertrædelse, der kan indbringes for en 
civilretlig domstol, at skade Polens og dets 
befolknings omdømme, f.eks. ved at 
beskylde Polen og polakkerne for 
meddelagtighed i holocaust47;

udgår

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
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2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Ændringsforslag 160
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. opfordrer det polske parlament til 
at ophæve kapitel 6c i loven af 
18. december 1998 om Instituttet for 
National Historiebevidsthed – udvalget 
for retsforfølgning af forbrydelser mod 
den polske nation, som bringer 
ytringsfriheden og den uafhængige 
forskning i fare ved at gøre det til en 
lovovertrædelse, der kan indbringes for en 
civilretlig domstol, at skade Polens og dets 
befolknings omdømme, f.eks. ved at 
beskylde Polen og polakkerne for 
meddelagtighed i holocaust47;

udgår

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. en

Ændringsforslag 161
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forsamlingsfrihed udgår
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Or. pl

Ændringsforslag 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne 
til at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager 
i fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter;

udgår

_________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl

Ændringsforslag 163
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 39
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne til 
at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager i 
fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter;

39. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne til 
at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager i 
fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter; opfordrer indtrængende 
myndighederne i øvrigt til at sikre en 
tilstrækkelig beskyttelse af fredelige 
forsamlinger; er bekymret over det 
nuværende forbud mod offentlige 
forsamlinger uden indførelse af en 
tilstand af naturkatastrofe på grund af 
covid-19-pandemien og fastholder, at der 
er behov for at anvende 
proportionalitetsprincippet, når retten til 
forsamlinger begrænses under covid-19-
krisen;

_________________ _________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. en

Ændringsforslag 164
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. gentager sin opfordring til den 39. gentager sin opfordring til den 
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polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne til 
at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager i 
fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter;

polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne til 
at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager i 
fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter; opfordrer indtrængende 
myndighederne til at sikre tilstrækkelig 
beskyttelse af fredelige forsamlinger og 
retsforfølge dem, som angriber 
mennesker, der deltager i fredelige 
forsamlinger, med vold;

_________________ _________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. en

Ændringsforslag 165
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne 

39. minder om, at en ændring til loven 
om offentlige forsamlinger trådte i kraft 
den 2. april 2017, idet lovens artikel 12, 
stk. 1, blev ændret ved indførelse af en 
regel om, at forskellige forsamlinger ikke 
må holdes inden for 100 meter af 
hinanden, og at ændringen dermed 
reducerer sandsynligheden for trusler 
mod deltagernes sikkerhed i samtidige 
forsamlinger ved at øge afstanden mellem 
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til at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager 
i fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter;

dem, samtidig med at deltagerne er i stand 
til at give deres mening til kende; minder 
om, at personer eller organisationer har 
ret til at organisere forsamlinger, når de 
formelle krav i loven af 24. juli 2015 er 
opfyldt;

_________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl

Ændringsforslag 166
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at respektere 
forsamlingsfriheden ved at fjerne de 
bestemmelser, der prioriterer 
regeringsgodkendte 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger", fra den gældende lov af 
24. juli 2015 om offentlige forsamlinger, 
som ændret den 13. december 201648; 
opfordrer indtrængende myndighederne 
til at afstå fra at anvende strafferetlige 
sanktioner over for personer, der deltager 
i fredelige forsamlinger eller 
moddemonstrationer, og til at frafalde 
straffesagerne mod fredelige 
demonstranter;

39. minder om, at personer eller 
organisationer har ret til at organisere 
forsamlinger, når de opfylde de formelle 
krav i lov af 24. juli 2015, og at politifolk 
kun skal gribe ind over for personer, som 
overtræder den herskende retsorden, først 
og fremmest ved at forsøge at adskille dem 
fra deltagerne i forsamlingen, som 
fredeligt demonstrerer deres synspunkter; 
minder endvidere om, at 
forfatningsdomstolen har påpeget, at 
indførelsen af 
"regelmæssige/tilbagevendende 
forsamlinger" er en yderligere og ny måde 
at definere den juridiske ramme for 
udøvelsen af forsamlingsfriheden på;

_________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl
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Ændringsforslag 167
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Foreningsfrihed udgår

Or. pl

Ændringsforslag 168
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. opfordrer de polske myndigheder 
til at ændre loven af 15. september 2017 
om Det Nationale Institut for Frihed – 
Centret for Udvikling af Civilsamfundet49 
med henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper og en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation;

udgår

_________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. pl
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Ændringsforslag 169
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. opfordrer de polske myndigheder til 
at ændre loven af 15. september 2017 om 
Det Nationale Institut for Frihed – Centret 
for Udvikling af Civilsamfundet49 med 
henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper og en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation;

40. opfordrer de polske myndigheder til 
at ændre loven af 15. september 2017 om 
Det Nationale Institut for Frihed – Centret 
for Udvikling af Civilsamfundet49 med 
henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper og en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere 
mulighederne for en statut for europæiske 
foreninger og ikkeudbyttegivende 
institutioner for at garantere 
foreningsfriheden fuldt ud i hele 
Unionen; gentager sin opfordring til, at 
de berørte organisationer skal have 
adgang til tilstrækkelig finansiering 
gennem forskellige 
finansieringsinstrumenter såsom den 
flerårige finansielle ramme 2021-2027, 
programmet for rettigheder og værdier og 
andre EU-pilotprojekter;

_________________ _________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. en

Ændringsforslag 170
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 40
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. opfordrer de polske myndigheder 
til at ændre loven af 15. september 2017 
om Det Nationale Institut for Frihed – 
Centret for Udvikling af Civilsamfundet49 
med henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper og en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation;

40. understreger, at retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler er fuldt sikret inden for 
rammerne af den gældende lovgivning, og 
at proceduren for tildeling af midler også 
reguleres af loven om Det Nationale 
Institut for Frihed; bemærker, at enhver 
ansøgning om finansiering i 
overensstemmelse med proceduren 
vurderes af to eksterne eksperter, og at 
alle betingelser for hver udvælgelsesprøve 
er genstand for offentlige høringer med 
NGO'er og også godkendes af rådet for 
Det Nationale Institut for Frihed, inden 
de enkelte udvælgelsesprøver 
offentliggøres; understreger, at alle 
NGO'er og NGO-koalitioner har ret til at 
fremsætte deres bemærkninger og 
ændringsforslag til diagrammet; påpeger, 
at modtagelseskriterierne er pluralistiske 
og omfatter alle, og at alle 
civilsamfundsgrupper og NGO'er, som 
opfylder definitionen i lovens artikel 3 om 
offentlige ydelser og frivilligt arbejde, kan 
søge om tilskud;

_________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. pl

Ændringsforslag 171
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. opfordrer de polske myndigheder til 
at ændre loven af 15. september 2017 om 

40. opfordrer de polske myndigheder til 
at ændre loven af 15. september 2017 om 
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Det Nationale Institut for Frihed – Centret 
for Udvikling af Civilsamfundet49 med 
henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper og en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler til civilsamfundet, der 
sikrer pluralistisk repræsentation;

Det Nationale Institut for Frihed – Centret 
for Udvikling af Civilsamfundet49 med 
henblik på at sikre adgang til statslig 
finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper på alle niveauer og 
en retfærdig, upartisk og gennemsigtig 
fordeling af offentlige midler til 
civilsamfundet med et stadig mindre 
manøvrerum og sikre pluralistisk 
repræsentation; opfordrer til hurtig 
vedtagelse af programmet for rettigheder 
og værdier med tilstrækkelig finansiering 
til Unionens værdier;

_________________ _________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. en

Ændringsforslag 172
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 173
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 41
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. gentager konklusionen fra sin 
beslutning af 14. september 2016 om, at 
de retssikkerhedsgarantier og materielle 
betingelser, der er fastsat i loven af 
10. juni 2016 om terrorbekæmpelse og 
loven af 6. april 1990 om politiet for så 
vidt angår brugen af hemmelig 
overvågning, ikke er tilstrækkelige til at 
forhindre overdreven brug heraf eller 
uberettiget krænkelse af personers 
privatliv og databeskyttelse, herunder 
oppositions- og civilsamfundslederes50; 
gentager sin opfordring til Kommissionen 
om at foretage en vurdering af denne 
lovgivning for så vidt angår dens 
forenelighed med EU-retten og opfordrer 
indtrængende de polske myndigheder til 
fuldt ud at respektere alle borgeres 
privatliv;

udgår

_________________
50 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, paras 39-40. See as well 
Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full 
participation at climate talks, 23 April 
2018.

Or. pl

Ændringsforslag 174
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. gentager konklusionen fra sin 
beslutning af 14. september 2016 om, at 
de retssikkerhedsgarantier og materielle 
betingelser, der er fastsat i loven af 
10. juni 2016 om terrorbekæmpelse og 

41. understreger, at loven af 10. juni 
2016 om bekæmpelse af terrorvirksomhed 
indeholder retsgrundlaget for systemiske 
løsninger i Polen inden for bekæmpelse af 
terrorvirksomhed, og at bestemmelserne 
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loven af 6. april 1990 om politiet for så 
vidt angår brugen af hemmelig 
overvågning, ikke er tilstrækkelige til at 
forhindre overdreven brug heraf eller 
uberettiget krænkelse af personers 
privatliv og databeskyttelse, herunder 
oppositions- og civilsamfundslederes50; 
gentager sin opfordring til Kommissionen 
om at foretage en vurdering af denne 
lovgivning for så vidt angår dens 
forenelighed med EU-retten og opfordrer 
indtrængende de polske myndigheder til 
fuldt ud at respektere alle borgeres 
privatliv;

deri bl.a. har til formål at sætte 
myndighederne og andre enheder i stand 
til at træffe effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger mod terrortrusler; 
påpeger derfor, at de bestemmelser, som 
er vedtaget i denne lov, om mulighederne 
for at gennemføre operationel 
overvågning, udelukkende henviser til en 
person, som er mistænkt for sandsynligvis 
at deltage i terrorvirksomhed, og som ikke 
er polsk statsborger; understreger 
endvidere, at myndighedernes behandling 
af oplysninger, herunder 
personoplysninger, i Polen udføres i 
overensstemmelse med principperne i 
loven af 14. december 2018 om beskyttelse 
af personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet og loven af 
5. august 2010 om beskyttelse af 
klassificerede oplysninger samt i reglerne 
for de enkelte myndigheder; påpeger, at 
de regler, der er fastsat i ovennævnte 
retsakter er i overensstemmelse med de 
standarder i EU-retten, som er fastsat i 
denne sag, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA; anfører, at politiet i 
henhold til artikel 20 i loven af 4. april 
1990 om politiet har ret til at behandle 
oplysninger, herunder personoplysninger, 
i overensstemmelse med deres lovbestemte 
opgaver og underlagt lovgivningsmæssige 
begrænsninger; påpeger, at operationel 
overvågning (skjult overvågning) kun kan 
finde sted med domstolens samtykke, 
forudsat at formålet er at opdage og 
identificere gerningsmændene samt 
indhente og konsolidere beviser beslaglagt 
af anklagemyndigheden for forsætlige 
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forbrydelser som fastsat i artikel 19, stk. 1, 
nr. 1-9, i denne lov, og forudsat at andre 
foranstaltninger har vist sig ineffektive 
eller ikke vil være nyttige; påpeger, at 
loven i hastetilfælde, såfremt det kan 
medføre tab af information eller 
udslettelse eller ødelæggelse af beviser for 
en forbrydelse, giver politiet mulighed for, 
med skriftlig tilladelse fra den kompetente 
anklager, at udøve denne ret uden 
domstolens samtykke; bemærker, at de 
ikke desto mindre er forpligtet til samtidig 
at anmode domstolen om at udstede en 
passende bestemmelse herom; påpeger, at 
såfremt domstolen ikke giver sit samtykke 
inden for fem dage fra datoen for 
afgørelsen om operationel kontrol, 
suspenderes den, og det materiale, som er 
blevet indsamlet under kontrollen, 
registreres i referatet, forudsat at deres 
ødelæggelse registreres; bemærker, at det 
anvendte princip hører under domstolens 
og anklagemyndighedens kontrol;

_________________
50 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, paras 39-40. See as well 
Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full 
participation at climate talks, 23 April 
2018.

Or. pl

Ændringsforslag 175
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 41 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41a. er dybt bekymret over 
videregivelsen af personoplysninger i det 
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universelle elektroniske system til 
registrering af befolkningen (PESEL-
registret) fra ministeriet for digitale 
anliggender i Polen til operatøren af 
postvæsenet den 22. april 2020 med det 
formål at lette organiseringen af 
præsidentvalget den 10. maj 2020 via 
brevafstemning trods manglen på et 
egentligt retsgrundlag, idet lovforslaget, 
som gav mulighed for et rent postvalg, 
ikke blev vedtaget af det polske parlament 
før den 7. maj 2020; bemærker endvidere, 
at PESEL-registret ikke er identisk med 
vælgerregistret og også omfatter 
personoplysninger om borgere i andre 
EU-medlemsstater, hvilket betyder, at 
ovennævnte overførsel kan udgøre en 
potentiel overtrædelse af forordning (EU) 
2016/679; minder om, at Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd drøftede dette på sit 
møde den 5. maj 2020 og i sin 
efterfølgende udtalelse understregede, at 
offentlige myndigheder kan videregive 
oplysninger om enkeltpersoner på 
valglisterne, men kun hvis dette er 
specifikt godkendt af medlemsstaternes 
lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 176
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksualundervisning udgår

Or. pl

Ændringsforslag 177
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Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Overskrift 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksualundervisning udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Overskrift 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksualundervisning Bredtfavnende seksualundervisning

Or. en

Ændringsforslag 179
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Overskrift 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksualundervisning Undervisning

Or. pl

Ændringsforslag 180
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Overskrift 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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Seksualundervisning Undervisning

Or. pl

Ændringsforslag 181
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 14. november 2019, og som 
også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for 
undervisning i menneskelig seksualitet, 
sundhed og intime forhold; understreger 
betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;

udgår

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Ændringsforslag 182
Balázs Hidvéghi
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Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 14. november 2019, og som 
også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for 
undervisning i menneskelig seksualitet, 
sundhed og intime forhold; understreger 
betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;

udgår

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 183
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 14. november 2019, og som 
også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 

42. understreger, at udkastet til en 
ændring af straffeloven blev udarbejdet af 
borgerinitiativet "Stop Pædofili", og 
henviser til kriminaliseringen af fremme 
af pædofil adfærd, og understreger, at 
dette ikke er en kriminalisering af 
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artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for 
undervisning i menneskelig seksualitet, 
sundhed og intime forhold; understreger 
betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;

uddannelse, men et forbud mod at fremme 
pædofili;

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Ændringsforslag 184
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 14. november 2019, og som 
også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for 
undervisning i menneskelig seksualitet, 

42. understreger, at udkastet til 
ændring af straffeloven blev udarbejdet af 
borgerinitiativet "Stop Pædofili", og 
henviser til kriminaliseringen af fremme 
af pædofil adfærd; understreger, at dette 
ikke er en kriminalisering af uddannelse, 
men et forbud mod at fremme pædofili;
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sundhed og intime forhold; understreger 
betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Ændringsforslag 185
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 14. november 2019, og som også blev 
delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for undervisning 
i menneskelig seksualitet, sundhed og 
intime forhold; understreger betydningen 
af sundhed og seksualundervisning;

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 14. november 2019, og som også blev 
delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for undervisning 
i menneskelig seksualitet, sundhed og 
intime forhold; understreger betydningen 
af sundhed og seksualundervisning; 
opfordrer det polske parlament til ikke at 
vedtage det foreslåede lovforslag om 
ændring af artikel 200b i den polske 
straffelov og opfordrer de polske 
myndigheder til at sikre, at unge har 
adgang til bredtfavnende 
seksualundervisning i overensstemmelse 
med Verdenssundhedsorganisationens 
normer, og at dem, som tilbyder sådan 
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uddannelse og information, støttes deri på 
en faktuel og objektiv måde;

_________________ _________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 186
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 14. november 2019, og som også blev 
delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over et 
udkast til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for den polske Sejm af "Stop 
pædofili"-initiativet, for så vidt angår de 
meget vage, brede og uforholdsmæssige 
bestemmelser, som de facto har til formål 
at kriminalisere seksualundervisning for 
mindreårige, og hvis anvendelsesområde 
potentielt truer alle personer, navnlig 
forældre, lærere og seksualundervisere, 
med op til tre års fængsel for undervisning 
i menneskelig seksualitet, sundhed og 
intime forhold; understreger betydningen 
af sundhed og seksualundervisning;

42. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 14. november 2019, og som også blev 
delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær51, over den 
oprindelige tekst i et udkast til en lov om 
ændring af artikel 200b i den polske 
straffelov, der blev forelagt for den polske 
Sejm af "Stop pædofili"-initiativet, for så 
vidt angår de meget vage, brede og 
uforholdsmæssige bestemmelser, som de 
facto har til formål at kriminalisere 
seksualundervisning for mindreårige, og 
hvis anvendelsesområde potentielt truer 
alle personer, navnlig forældre, lærere og 
seksualundervisere, med op til tre års 
fængsel for undervisning i menneskelig 
seksualitet, sundhed og intime forhold; 
understreger betydningen af sundhed og 
seksualundervisning;

_________________ _________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Forslag til beslutning
Punkt 42 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42a. understreger, at alderssvarende og 
evidensbaseret bredtfavnende 
seksualundervisning er nøglen til at 
opbygge de unges færdigheder til at 
danne sunde, lige, nærende og sikre 
forhold uden forskelsbehandling, tvang 
og vold; mener, at bredtfavnende 
seksualundervisning også har en positiv 
indvirkning på resultaterne af ligestilling 
mellem kønnene, herunder omdannelse af 
skadelige kønsnormer og holdninger til 
kønsbaseret vold, og dermed bidrager til 
at forhindre vold og seksuel tvang i 
parforhold, homofobi og transfobi, bryde 
tavsheden omkring seksuel vold, seksuel 
udnyttelse eller misbrug og til at give unge 
styrken til at søge hjælp; opfordrer 
indtrængende Polen til at sikre adgang til 
videnskabeligt korrekt og bredtfavnende 
seksualundervisning for alle skolebørn på 
primær- og sekundærtrinnet i 
overensstemmelse med WHO's normer;

Or. en

Ændringsforslag 188
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 42 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42a. minder om, at Unionen i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde fuldt 
ud skal respektere "medlemsstaternes 
ansvar for undervisningsindholdet og 
opbygningen af uddannelsessystemerne" 
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og samtidig har til opgave at støtte, 
supplere og koordinere udviklingen af 
uddannelse;

Or. pl

Ændringsforslag 189
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 190
Roberta Metsola, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 191
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og udgår
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rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 192
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder

Familieret

Or. pl

Ændringsforslag 193
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder

Kvinders rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 194
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet 
allerede i sine beslutninger af 
14. september 2016 og 15. november 2017 

udgår
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kraftigt kritiserede ethvert lovforslag, der 
vil forbyde abort i tilfælde, hvor der er 
alvorlige eller fatale misdannelser af 
fostret, idet det understreges, at universel 
adgang til sundhedspleje, herunder 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
de dertil knyttede rettigheder, er en 
grundlæggende menneskerettighed52;
_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Ændringsforslag 195
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet 
allerede i sine beslutninger af 
14. september 2016 og 15. november 2017 
kraftigt kritiserede ethvert lovforslag, der 
vil forbyde abort i tilfælde, hvor der er 
alvorlige eller fatale misdannelser af 
fostret, idet det understreges, at universel 
adgang til sundhedspleje, herunder 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
de dertil knyttede rettigheder, er en 
grundlæggende menneskerettighed52;

udgår

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.
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Or. en

Ændringsforslag 196
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet 
allerede i sine beslutninger af 
14. september 2016 og 15. november 2017 
kraftigt kritiserede ethvert lovforslag, der 
vil forbyde abort i tilfælde, hvor der er 
alvorlige eller fatale misdannelser af 
fostret, idet det understreges, at universel 
adgang til sundhedspleje, herunder 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
de dertil knyttede rettigheder, er en 
grundlæggende menneskerettighed52;

udgår

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Ændringsforslag 197
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet allerede 
i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 

43. minder om, at Parlamentet allerede 
i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 
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misdannelser af fostret, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52;

misdannelser af fostret, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52; opfordrer det polske 
parlament til at afvise ethvert lovforslag, 
som søger at udhule kvinders seksuelle og 
reproduktive rettigheder yderligere; 
bekræfter på det kraftigste, at benægtelse 
af tjenester vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder er en 
form for vold mod kvinder og piger; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
anerkende kvinders umistelige ret til 
fysisk og selvstændig beslutningstagning 
med hensyn retten til at få adgang til hele 
spektret af reproduktive 
sundhedstjenester, herunder sikker og 
lovlig abort, og til at træffe 
foranstaltninger til fuldt ud at 
gennemføre afgørelserne fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
sager mod Polen, hvorefter restriktiv 
abortlovgivning og manglende 
gennemførelse er en krænkelse af 
menneskerettighederne; 

_________________ _________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Ændringsforslag 198
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet allerede 43. minder om, at alle har ret til livet, 
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i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 
misdannelser af fostret, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52;

og at det er en altoverskyggende ret, som 
understøtter eksistensen af hele 
retsordenen og danner grundlag for Den 
Europæiske Union;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Ændringsforslag 199
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet allerede 
i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 
misdannelser af fostret, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52;

43. minder om, at Parlamentet allerede 
i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 
misdannelser af fostret, og dermed reelt 
forbyde muligheden for pleje i forbindelse 
med abort i Polen, da de fleste aborter 
udføres på dette grundlag, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52;

_________________ _________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 

52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
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Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Ændringsforslag 200
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet allerede 
i sine beslutninger af 14. september 2016 
og 15. november 2017 kraftigt kritiserede 
ethvert lovforslag, der vil forbyde abort i 
tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale 
misdannelser af fostret, idet det 
understreges, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed52;

43. minder om, at kvinders seksuelle 
og reproduktive sundhed i henhold til 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis er knyttet til flere 
menneskerettigheder, herunder retten til 
liv og værdighed, frihed fra umenneskelig 
og nedværdigende behandling, retten til 
adgang til sundhedspleje, retten til 
privatliv, retten til uddannelse og 
forbuddet mod forskelsbehandling, som 
også afspejler sig i den polske forfatning;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Ændringsforslag 201
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 43
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om, at Parlamentet 
allerede i sine beslutninger af 
14. september 2016 og 15. november 2017 
kraftigt kritiserede ethvert lovforslag, der 
vil forbyde abort i tilfælde, hvor der er 
alvorlige eller fatale misdannelser af 
fostret, idet det understreges, at universel 
adgang til sundhedspleje, herunder 
seksuel og reproduktiv sundhedspleje og 
de dertil knyttede rettigheder, er en 
grundlæggende menneskerettighed52;

43. understreger, at udkastet til 
ændring af loven af 7. januar 1993 om 
familieplanlægning, beskyttelse af det 
menneskelige foster og betingelserne for 
tilladelse til afslutning af graviditet, som 
forhandles i det polske parlament, er et 
borgerinitiativ, som forhandles i 
overensstemmelse med de gældende 
lovbestemmelser; bemærker dog, at 
regeringen i Republikken Polen ikke 
arbejder på en ændring af loven om 
adgang til abort;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Ændringsforslag 202
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 43 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43a. minder om Parlamentets kritik af 
den polske regerings holdning til kvinders 
rettigheder; opfordrer den polske regering 
til at stå fast på kvinders rettigheder; 
opfordrer Polen til at respektere Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis i denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 203
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 43 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43b. understreger, at Unionen inden for 
seksuel og reproduktiv sundhed har en 
supplerende og støttende kompetence, 
men lovgivningskompetencen i denne 
forbindelse ligger hos medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 204
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at tidligere forsøg på 
yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer til ophævelse af loven, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 205
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 44
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at tidligere forsøg på 
yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer til ophævelse af loven, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 206
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at tidligere forsøg på 
yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer til ophævelse af loven, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at tidligere forsøg på udgår
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yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer til ophævelse af loven, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

Or. en

Ændringsforslag 208
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at tidligere forsøg på 
yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer til ophævelse af loven, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

44. minder om, at folkeretten ikke 
anerkender den såkaldte ret til abort, og 
ingen bindende traktat anerkender en 
sådan ret, og at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol gentagne 
gange har understreget, at retten til 
privatliv ikke kan fortolkes som samtykke 
til den såkaldte ret til abort; minder om, at 
en sådan ret endvidere ikke kan anses for 
at være international sædvane, da 
adgangen til abort i langt størstedelen af 
de lande, som tillader denne adgang, 
udgør immunitet fra straffesager og ikke 
defineres som en ret;

Or. pl

Ændringsforslag 209
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Forslag til beslutning
Punkt 44 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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44a. understreger, at kvinder, som 
beslutter at afslutte en graviditet, enten 
rejser til et andet land for at opnå sikker 
og lovlig abort, eller gennemgår potentielt 
usikre procedurer hjemme og kan risikere 
deres liv under disse procedurer; 
bekræfter, at benægtelse af tjenester 
vedrørende seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, herunder sikker 
og lovlig abort, er en form for vold mod 
kvinder og piger;

Or. en

Ændringsforslag 210
Sylwia Spurek

Forslag til beslutning
Punkt 44 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44a. bemærker, at justitsministeriet i 
2016 udarbejdede et udkast til begæring 
om at overveje at fordømme 
Istanbulkonventionen, som er det mest 
omfattende instrument, der opstiller 
juridisk bindende standarder for at 
forhindre kønsbaseret vold; er desuden 
dybt bekymret over, at den polske 
vicejustitsminister for nylig erklærede, at 
Polen bør fordømme konventionen;

Or. en

Ændringsforslag 211
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Overskrift 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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Hadefuld tale, offentlig diskrimination og 
intolerant adfærd over for mindretal og 
andre sårbare grupper, herunder LGBTI-
personer

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 212
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Overskrift 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Hadefuld tale, offentlig diskrimination og 
intolerant adfærd over for mindretal og 
andre sårbare grupper, herunder LGBTI-
personer

Hadefuld tale, offentlig diskrimination, 
vold mod kvinder og vold i hjemmet og 
intolerant adfærd over for mindretal og 
andre sårbare grupper, herunder LGBTI-
personer

Or. en

Ændringsforslag 213
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
fremmedfjendske og fascistiske eller 
hadefulde udtalelser53;

udgår

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 
14; UN Human Rights Committee (HRC), 
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Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. pl

Ændringsforslag 214
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
fremmedfjendske og fascistiske eller 
hadefulde udtalelser53;

45. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
fremmedfjendske og fascistiske eller 
hadefulde udtalelser53; opfordrer 
indtrængende til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at bekæmpe racistiske 
hadefulde udtalelser og tilskyndelse til 
vold, herunder på internettet, og 
fordømmer offentligt og tager afstand fra 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
personer, herunder politikere og 
mediepersoner, til at behandle fordomme 
og negative følelser over for nationale og 
etniske minoriteter, migranter, flygtninge 
og asylansøgere og at sikre en effektiv 
håndhævelse af de love, der erklærer 
ulovlige partier eller organisationer, som 
fremmer eller tilskynder til 
racediskrimination;

_________________ _________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. gentager sin opfordring til den 
polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
fremmedfjendske og fascistiske eller 
hadefulde udtalelser53;

45. understreger, at den polske 
regering overvåger forbrydelser motiveret 
af fordomme, og at omfanget af denne 
overvågning omfatter oplysninger om 
forberedende sager om hadforbrydelser, 
som føres (af politiet) i hele landet; 
påpeger, at hadforbrydelser på grund af 
deres store sociale skadevirkninger indgår 
i politiets øverstkommanderendes 
prioriteter; bemærker, at 
uddannelsesaktiviteter også gennemføres 
med henblik at give politifolk den viden og 
de færdigheder, som er nødvendige for at 
forebygge og bekæmpe hadforbrydelser;

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 
14; UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. pl

Ændringsforslag 216
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. gentager sin opfordring til den 45. gentager sin opfordring til den 
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polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
fremmedfjendske og fascistiske eller 
hadefulde udtalelser53;

polske regering om at træffe passende 
foranstaltninger og fordømme alle 
hadefulde udtalelser53;

_________________ _________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. en

Ændringsforslag 217
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 45 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45a. opfordrer de polske myndigheder 
til praktisk og effektivt at anvende 
Europarådets Istanbulkonvention, 
herunder ved at sikre anvendelsen af den 
eksisterende lovgivning i hele landet, samt 
stille et tilstrækkeligt antal krisecentre af 
en passende kvalitet til rådighed for 
voldsramte kvinder og deres børn;

Or. en

Ændringsforslag 218
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 45 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45a. glæder sig over de polske 
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myndigheders handlinger med hensyn til 
at fordømme fremmedfjendske og 
fascistiske hadforbrydelser eller hadefuld 
tale og opfordrer de polske myndigheder 
til at træffe yderligere foranstaltninger i 
denne henseende;

Or. pl

Ændringsforslag 219
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 45 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45b. opfordrer indtrængende de polske 
myndigheder til at træffe alle 
foranstaltninger til at fjerne den 
strukturelle forskelsbehandling af 
romaer, fortsætte sine bestræbelser på at 
sætte en stopper for al adskillelse i 
uddannelse, som romabørn oplever, 
træffe foranstaltninger til at sætte en 
stopper for ekstrem fattigdom blandt 
romaer, tilbyde reelle løsninger på 
boligproblemerne og træffe effektive 
foranstaltninger til at fjerne 
arbejdsløsheden blandt romaer og 
eliminere lønforskellen;

Or. en

Ændringsforslag 220
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 45 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45b. minder om, at Republikken Polens 
forfatning bekræfter forbuddet mod 
forskelsbehandling af nogen af en hvilken 
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som helst grund;

Or. pl

Ændringsforslag 221
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 18. december 2019, hvori 
det kraftigt fordømte enhver 
forskelsbehandling af LGBTI-personer og 
offentlige myndigheders overtrædelser af 
deres grundlæggende rettigheder, 
herunder hadefulde udtalelser fra 
offentlige myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og 
opfordrede Kommissionen til på det 
kraftigste at fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 222
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 18. december 2019, hvori 
det kraftigt fordømte enhver 
forskelsbehandling af LGBTI-personer og 

udgår
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offentlige myndigheders overtrædelser af 
deres grundlæggende rettigheder, 
herunder hadefulde udtalelser fra 
offentlige myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og 
opfordrede Kommissionen til på det 
kraftigste at fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

Or. pl

Ændringsforslag 223
Maria Walsh

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe, forbud mod og utilstrækkelig 
beskyttelse mod angreb på Pride-parader 
og oplysningsprogrammer og -tiltag 
såsom Rainbow Friday samt erklæringer 
om "LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelse af regionale chartre om 
familierettigheder eller centrale 
bestemmelser fra sådanne chartre, der 
især forskelsbehandler enlige forældre og 
LGBTI-familier, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen til at indlede 
overtrædelsesprocedurer med hensyn til 
sådanne erklæringer fra 
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lokalforvaltninger, idet det erindres, at 
homofobiske udtalelser udgør 
forskelsbehandling på 
beskæftigelsesområdet, når de fremsættes 
af personer, som kan opfattes som 
havende en afgørende indflydelse på 
lokalforvaltningens ansættelsespolitik; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
vedtage lovgivning vedrørende situationen 
for forhold og forældre af samme køn 
med henblik på at sikre, at de udnytter 
retten til retlig og faktisk 
ikkeforskelsbehandling i 
overensstemmelse med EU-Domstolens og 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis; 

Or. en

Ændringsforslag 224
Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe, forbud mod og utilstrækkelig 
beskyttelse mod angreb på Pride-parader 
og oplysningsprogrammer og -tiltag 
såsom Rainbow Friday samt erklæringer 
om "LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelse af regionale chartre om 
familierettigheder eller centrale 
bestemmelser fra sådanne chartre, der 
især forskelsbehandler enlige forældre og 
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LGBTI-familier, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen til at indlede 
overtrædelsesprocedurer med hensyn til 
sådanne erklæringer fra 
lokalforvaltninger, idet det erindres, at 
homofobiske udtalelser udgør 
forskelsbehandling på 
beskæftigelsesområdet, når de fremsættes 
af personer, som kan opfattes som 
havende en afgørende indflydelse på 
lokalforvaltningens ansættelsespolitik; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
vedtage lovgivning vedrørende situationen 
for forhold og forældre af samme køn 
med henblik på at sikre, at de udnytter 
retten til retlig og faktisk 
ikkeforskelsbehandling i 
overensstemmelse med EU-Domstolens og 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 225
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe, forbud mod og utilstrækkelig 
beskyttelse mod angreb på Pride-parader 
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Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

og oplysningsprogrammer og -tiltag 
såsom Rainbow Friday samt erklæringer 
om "LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelse af regionale chartre om 
familierettigheder eller centrale 
bestemmelser fra sådanne chartre, der 
især forskelsbehandler enlige forældre og 
LGBTI-familier, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen til at indlede 
overtrædelsesprocedurer med hensyn til 
sådanne erklæringer fra 
lokalforvaltninger, idet det erindres, at 
homofobiske udtalelser udgør 
forskelsbehandling på 
beskæftigelsesområdet, når de fremsættes 
af personer, som kan opfattes som 
havende en afgørende indflydelse på 
lokalforvaltningens ansættelsespolitik; 
opfordrer de polske myndigheder til at 
vedtage lovgivning vedrørende situationen 
for forhold og forældre af samme køn 
med henblik på at sikre, at de udnytter 
retten til retlig og faktisk 
ikkeforskelsbehandling i 
overensstemmelse med EU-Domstolens og 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 226
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 18. december 2019, hvori 
det kraftigt fordømte enhver 
forskelsbehandling af LGBTI-personer og 

46. gentager sin opfordring til, at 
forskelsbehandling af LGBTI-personer fra 
personer, der udfører offentlige 
funktioner, herunder hadefulde udtalelser 
og overtrædelse af personlige rettigheder, 
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offentlige myndigheders overtrædelser af 
deres grundlæggende rettigheder, 
herunder hadefulde udtalelser fra 
offentlige myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og 
opfordrede Kommissionen til på det 
kraftigste at fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

bør fordømmes, og opfordrer 
Kommissionen til at fordømme en sådan 
forskelsbehandling;

Or. pl

Ændringsforslag 227
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe forbud mod og utilstrækkelig 
beskyttelse mod angreb på Pride-parader 
og oplysningsprogrammer samt 
erklæringer om "LGBT-ideologi"-frie 
zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 228
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Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling; bemærker manglen på 
enhver forbedring af situationen for 
LGBTI-personer i Polen siden da;

Or. en

Ændringsforslag 229
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
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valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

valgkampe og opfordrede Kommissionen 
til på det kraftigste at fordømme en sådan 
offentlig forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 230
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og opfordrede 
Kommissionen til på det kraftigste at 
fordømme en sådan offentlig 
forskelsbehandling;

46. minder om den holdning, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning 
af 18. december 2019, hvori det kraftigt 
fordømte enhver forskelsbehandling af 
LGBTI-personer og offentlige 
myndigheders overtrædelser af deres 
grundlæggende rettigheder, herunder 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
myndigheder og folkevalgte 
beslutningstagere, i forbindelse med 
valgkampe samt erklæringer om "LGBT-
ideologi"-frie zoner i Polen, og minder om 
Kommissionens og internationale 
organisationers fordømmelse af sådanne 
tiltag;

Or. en

Ændringsforslag 231
Terry Reintke

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46a. opfordrer de polske myndigheder 
til at afstå fra at tilbageholde migranter 
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og asylsøgende børn og familier med 
børn, sikre, at asylansøgere registreres 
korrekt af grænsevagter og straks 
henvises til asylmyndigheder og får 
adgang til en advokat, øge varigheden og 
mængden af den økonomiske støtte, der 
tilbydes flygtninge og modtagere af 
subsidiær beskyttelse for at lette deres 
fulde integration i samfundet og fjerne 
alle barrierer, der vanskeliggør 
udokumenterede migrantkvinders adgang 
til prisoverkommelig sundhedspleje for 
mødre under hele graviditeten;

Or. en

Ændringsforslag 232
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46a. minder om sin holdning i sin 
beslutning af 18. december 2019 om 
offentlig forskelsbehandling af og 
hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, 
herunder LGBTI-fri områder, og 
fordømmer retssagerne mod de 
civilsamfundsaktivister, som 
offentliggjorde det såkaldte "Atlas of 
Hate", der dokumenterer udbredelsen af 
homofobi i Polen, og afviser den måde, 
hvorpå de nuværende retlige rammer og 
domstole og disse sager anvendes til at 
lukke munden på LGBTI-aktivister og 
forhindre dem i at udøve deres ret til 
ytringsfrihed;

Or. en

Ændringsforslag 233
Beata Kempa
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Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 234
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater 
inden for det retlige samarbejde i 
straffesager, idet de nationale domstole 
har nægtet eller tøvet med at frigive 
polske mistænkte under den europæiske 
arrestordre på grund af stor tvivl om det 
polske retsvæsens uafhængighed; 
påpeger, at gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne kun kan genetableres, når 
de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU, respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 235
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Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres; 
mener, at truslen mod ensartetheden i 
Unionens retsorden som følge af 
dekonsolideringen af retsstatsprincippet i 
Polen er særlig alvorlig;

Or. en

Ændringsforslag 236
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

47. anerkender, at spørgsmålet om et 
uafhængigt retsvæsen i Polen er et område, 
som hører under medlemsstaternes 
enekompetence og ikke kan danne 
grundlag for gensidig mistillid mellem 
Polen og andre medlemsstater, herunder 
inden for det retlige samarbejde i 
straffesager;

Or. pl
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Ændringsforslag 237
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
navnlig inden for det retlige samarbejde i 
straffesager; påpeger, at gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne kun kan 
genetableres, når de værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

47. bemærker, at såfremt Rådet 
beslutter, der er mangel på et uafhængigt 
retsvæsen i Polen, kan dette påvirke den 
gensidige tillid mellem Polen og andre 
medlemsstater, navnlig inden for det retlige 
samarbejde i straffesager; påpeger, at 
gensidig tillid mellem medlemsstaterne 
kun kan genetableres, når de værdier, der 
er nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 238
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Forslag til beslutning
Punkt 48

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte dialog med Kommissionen; 
opfordrer den polske regering til hurtigt at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte dialog med Kommissionen; 
understreger, at en sådan dialog skal 
foregå på upartisk, evidensbaseret og 
samarbejdsorienteret vis, samtidig med at 
den respekterer Unionens og dens 
medlemsstaters traktatfæstede beføjelser 
samt nærhedsprincippet; opfordrer den 
polske regering til at samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
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princippet om loyalt samarbejde som 
fastsat i traktaten; opfordrer den polske 
regering til hurtigt at gennemføre EU-
Domstolens afgørelser og respektere EU-
rettens forrang;

Or. en

Ændringsforslag 239
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 48

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte dialog med Kommissionen; 
opfordrer den polske regering til hurtigt 
at gennemføre EU-Domstolens afgørelser 
og respektere EU-rettens forrang;

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet, der er nedfældet i 
traktaterne, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte dialog med Kommissionen;

Or. pl

Ændringsforslag 240
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 48

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 

48. bekræfter, at den polske regering 
overholder alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
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EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå 
i direkte dialog med Kommissionen; 
opfordrer den polske regering til hurtigt at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og at den er 
i direkte dialog med Kommissionen; 
anerkender de foranstaltninger, som den 
polske regering har truffet til hurtigt at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

Or. pl

Ændringsforslag 241
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Forslag til beslutning
Punkt 48

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte dialog med Kommissionen; 
opfordrer den polske regering til hurtigt at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

48. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
direkte og ærlig dialog med 
Kommissionen; opfordrer den polske 
regering til hurtigt og fuldt ud at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

Or. en

Ændringsforslag 242
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, 
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Forslag til beslutning
Punkt 48 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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48a. opfordrer Rådet og Kommissionen 
til at afholde sig fra en snæver fortolkning 
af retsstatsprincippet og bruge proceduren 
i artikel 7, stk. 1, i TEU fuldt ud ved at 
tage fat på virkningerne af den polske 
regerings foranstaltninger for alle 
principperne i artikel 2 i TEU, navnlig 
demokrati og grundlæggende rettigheder 
såsom forsamlingsfrihed, kvinders 
rettigheder, mediefrihed og retten til frie 
og retfærdige valg;

Or. en

Ændringsforslag 243
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer 
– hvoraf den sidste blev afholdt helt 
tilbage i december 2018 – og i disse 
høringer at medtage alle de seneste og 
væsentlige negative udviklingstendenser 
inden for retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft 
overtræder de værdier, der er nævnt i 
artikel 2 i TEU, i lyset af de overvældende 
beviser, som fremlægges i denne 
beslutning og i så mange rapporter fra 
internationale og europæiske 
organisationer, EU-Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
praksis og rapporter fra 
civilsamfundsorganisationer; anbefaler 
på det kraftigste, at Rådet som opfølgning 
på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 

udgår
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gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer Rådet til regelmæssigt at 
informere og inddrage Parlamentet;

Or. pl

Ændringsforslag 244
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer 
– hvoraf den sidste blev afholdt helt 
tilbage i december 2018 – og i disse 
høringer at medtage alle de seneste og 
væsentlige negative udviklingstendenser 
inden for retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft 
overtræder de værdier, der er nævnt i 
artikel 2 i TEU, i lyset af de overvældende 
beviser, som fremlægges i denne 
beslutning og i så mange rapporter fra 
internationale og europæiske 
organisationer, EU-Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
praksis og rapporter fra 
civilsamfundsorganisationer; anbefaler 
på det kraftigste, at Rådet som opfølgning 
på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer Rådet til regelmæssigt at 
informere og inddrage Parlamentet;

49. opfordrer Rådet til at vedtage en 
endelig holdning i henhold til proceduren i 
artikel 7, stk. 1, i TEU; opfordrer Rådet til 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

Or. en
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Ændringsforslag 245
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer – 
hvoraf den sidste blev afholdt helt tilbage i 
december 2018 – og i disse høringer at 
medtage alle de seneste og væsentlige 
negative udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft 
overtræder de værdier, der er nævnt i 
artikel 2 i TEU, i lyset af de overvældende 
beviser, som fremlægges i denne 
beslutning og i så mange rapporter fra 
internationale og europæiske 
organisationer, EU-Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
praksis og rapporter fra 
civilsamfundsorganisationer; anbefaler på 
det kraftigste, at Rådet som opfølgning på 
høringerne retter konkrete henstillinger 
til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i TEU, og 
angiver fristerne for gennemførelsen af 
disse henstillinger; opfordrer Rådet til 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

49. ser ingen grund til, at Rådet skal 
genoptage de formelle høringer i 
forbindelse med at tage hensyn til alle de 
seneste og væsentlige præciseringer fra de 
polske myndigheder og resultaterne af 
denne procedure inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; anbefaler på 
det kraftigste, at Rådet, når det formulerer 
mulige henstillinger, fører en dialog med 
de polske myndigheder i 
overensstemmelse med princippet om 
partnerskab og respekt for polsk 
suverænitet, navnlig på områder, som 
ikke er omfattet af EU-kompetencer;

Or. pl

Ændringsforslag 246
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, 
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Forslag til beslutning
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Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer – 
hvoraf den sidste blev afholdt helt tilbage i 
december 2018 – og i disse høringer at 
medtage alle de seneste og væsentlige 
negative udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft overtræder 
de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, i 
lyset af de overvældende beviser, som 
fremlægges i denne beslutning og i så 
mange rapporter fra internationale og 
europæiske organisationer, EU-Domstolens 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis og 
rapporter fra civilsamfundsorganisationer; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet som 
opfølgning på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer Rådet til regelmæssigt at 
informere og inddrage Parlamentet;

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer – 
hvoraf den sidste blev afholdt helt tilbage i 
december 2018 – og i disse høringer at 
medtage alle de seneste og væsentlige 
negative udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft overtræder 
de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, i 
lyset af de overvældende beviser, som 
fremlægges i denne beslutning og i så 
mange rapporter fra internationale og 
europæiske organisationer, EU-Domstolens 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis og 
rapporter fra civilsamfundsorganisationer; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet som 
opfølgning på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer endvidere Rådet til at forpligte 
sig til at vurdere gennemførelsen af disse 
henstillinger rettidigt og, såfremt 
forholdene tillader det, gå videre i 
henhold til artikel 7, stk. 2; opfordrer 
Rådet til regelmæssigt at informere og 
inddrage Parlamentet; påpeger behovet for 
på gennemsigtig vis at informere om 
sagerne i Rådet for at give mulighed for 
meningsfuld deltagelse og tilsyn i alle 
europæiske institutioner og 
civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 247
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk
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Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer – 
hvoraf den sidste blev afholdt helt tilbage i 
december 2018 – og i disse høringer at 
medtage alle de seneste og væsentlige 
negative udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft overtræder 
de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, i 
lyset af de overvældende beviser, som 
fremlægges i denne beslutning og i så 
mange rapporter fra internationale og 
europæiske organisationer, EU-Domstolens 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis og 
rapporter fra civilsamfundsorganisationer; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet som 
opfølgning på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer Rådet til regelmæssigt at 
informere og inddrage Parlamentet;

49. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer 
om situationen i Polen – hvoraf den sidste 
blev afholdt helt tilbage i december 2018 – 
og i disse høringer at medtage alle de 
seneste og væsentlige negative 
udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft overtræder 
de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, i 
lyset af de overvældende beviser, som 
fremlægges i denne beslutning og i så 
mange rapporter fra internationale og 
europæiske organisationer, EU-Domstolens 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis og 
rapporter fra civilsamfundsorganisationer; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet som 
opfølgning på høringerne retter konkrete 
henstillinger til Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i 
TEU, og angiver fristerne for 
gennemførelsen af disse henstillinger; 
opfordrer Rådet til regelmæssigt at 
informere og inddrage Parlamentet samt 
give mulighed for en meningsfuld 
deltagelse af civilsamfundsorganisationer 
i sagen;

Or. en

Ændringsforslag 248
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 50
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at 
gøre fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, 
at Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 249
Balázs Hidvéghi

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at 
gøre fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, 
at Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Forslag til beslutning
Punkt 50
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet; opfordrer endvidere 
Kommissionen til at gøre fuld brug af de 
nævnte værktøjer og overveje yderligere 
foranstaltninger i tilfælde af en ny trussel 
mod principperne i artikel 2 i TEU fra en 
medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 251
Beata Kempa

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, 
at Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

50. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til hurtigst muligt at sætte 
en stopper for alle tiltag over for Polen, 
der krænker suveræne medlemsstaters ret 
til at gennemføre reformer, som 
understøttes af falske, ensidige 
argumenter og er ved at blive en del af det 
politiske spil over for Polen i dets 
kapacitet som et fuldgyldigt medlem af 
Den Europæiske Union;

Or. pl

Ændringsforslag 252
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
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Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
støtter kraftigt Kommissionens tilgang til 
medtagelse af retsstatsprincippet i den 
kommende flerårige finansielle ramme; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 253
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også budgetredskaber; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
Parlamentet;

50. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af de redskaber, den har til 
rådighed, for at imødegå en klar fare for, at 
Polen groft overtræder de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig fremskyndede 
traktatbrudsprocedurer og begæringer om 
foreløbige forholdsregler ved EU-
Domstolen, men også undersøge, om der 
er budgetredskaber, som kan indføres i 
denne henseende som en sidste udvej; 
opfordrer Kommissionen til fortsat 
regelmæssigt at informere og inddrage 
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Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 254
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Patryk Jaki

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. pålægger sin formand at sende 
denne beslutning til Rådet og 
Kommissionen og til Republikken Polens 
præsident, regering og parlament, 
medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, Europarådet og 
Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE).

udgår

Or. pl


