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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης),

Or. en

Τροπολογία 2
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών, που 
συνήλθαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης 
του Συμβουλίου, σχετικά με τη 
διασφάλιση του σεβασμού του κράτους 
δικαίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

Or. en

Τροπολογία 3
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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- έχοντας υπόψη τη νομική 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2014, 
σχετικά με τη συμβατότητα της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου» με τις 
Συνθήκες,

Or. en

Τροπολογία 4
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με την 
πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 5
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία9,

διαγράφεται

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl
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Τροπολογία 6
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία9,

διαγράφεται

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Τροπολογία 7
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ10,

διαγράφεται

_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ10,

διαγράφεται

_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Τροπολογία 9
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της13,

διαγράφεται

_________________
13 Texts adopted, P9_TA(2020)0054.

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
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και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών14α,
_________________
14α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Τροπολογία 11
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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Δικαιώματα και 
αξίες»16α,
_________________
16α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0407.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τις τέσσερις 
διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η 

— έχοντας υπόψη τις τέσσερις 
διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η 
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Επιτροπή κατά της Πολωνίας σε σχέση με 
τη μεταρρύθμιση του πολωνικού 
δικαστικού συστήματος, εκ των οποίων οι 
δύο πρώτες είχαν ως αποτέλεσμα την 
έκδοση αποφάσεων του Δικαστηρίου, με 
τις οποίες διαπιστώνονται παραβιάσεις του 
άρθρου 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο οποίο κατοχυρώνεται η αρχή της 
πραγματικής δικαστικής προστασίας, ενώ 
οι δύο άλλες διαδικασίες εξακολουθούν να 
εκκρεμούν,

Επιτροπή κατά της Πολωνίας σε σχέση με 
τις αλλαγές στο πολωνικό δικαστικό 
σύστημα, εκ των οποίων οι δύο πρώτες 
είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση 
αποφάσεων του Δικαστηρίου, με τις οποίες 
διαπιστώνονται παραβιάσεις του άρθρου 
19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
οποίο κατοχυρώνεται η αρχή της 
πραγματικής δικαστικής προστασίας, ενώ 
οι δύο άλλες διαδικασίες εξακολουθούν να 
εκκρεμούν,

Or. en

Τροπολογία 13
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της δεύτερης έρευνας για τους ΛΟΑΔΜ 
που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία 
επεσήμανε αύξηση της μισαλλοδοξίας και 
της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ, μια απόλυτη δυσπιστία των 
Πολωνών ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ 
απέναντι στην καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας 
από την κυβέρνηση, δυσπιστία η οποία 
αποτυπώθηκε με το χαμηλότερο ποσοστό 
εμπιστοσύνης στην Ένωση (μόνο 4 %), 
ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που απάντησαν ότι 
αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα 
μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν 
επίθεση, παρενόχληση ή απειλές ήταν το 
υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %),

Or. en
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Τροπολογία 14
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της δεύτερης έρευνας για τους ΛΟΑΔΜ 
που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία 
επεσήμανε αύξηση της μισαλλοδοξίας και 
της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ, μια απόλυτη δυσπιστία των 
Πολωνών ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ 
απέναντι στην καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας 
από την κυβέρνηση, δυσπιστία η οποία 
αποτυπώθηκε με το χαμηλότερο ποσοστό 
εμπιστοσύνης στην Ένωση (μόνο 4 %), 
ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που απάντησαν ότι 
αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα 
μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν 
επίθεση, παρενόχληση ή απειλές ήταν το 
υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %),

Or. en

Τροπολογία 15
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της δεύτερης έρευνας για τους ΛΟΑΔΜ 
που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία 
επεσήμανε αύξηση της μισαλλοδοξίας και 
της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ, μια απόλυτη δυσπιστία των 
Πολωνών ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ 
απέναντι στην καταπολέμηση των 
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προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας 
από την κυβέρνηση, δυσπιστία η οποία 
αποτυπώθηκε με το χαμηλότερο ποσοστό 
εμπιστοσύνης στην Ένωση (μόνο 4 %), 
ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που απάντησαν ότι 
αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα 
μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν 
επίθεση, παρενόχληση ή απειλές ήταν το 
υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %),

Or. en

Τροπολογία 16
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου του 2017, 
με τίτλο «Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe» 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών 
στην Ευρώπη),

Or. en

Τροπολογία 17
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
του 2019 σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
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δικαιώματα των εφήβων και τα πρότυπα 
που εξέδωσε το Περιφερειακό γραφείο 
του ΠΟΥ για την Ευρώπη με τίτλο 
«Standards for sexuality education in 
Europe: a framework for policy makers, 
educational and health authorities and 
specialists» (Πρότυπα για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: ένα 
πλαίσιο για τους φορείς χάραξης 
πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς),

Or. en

Τροπολογία 18
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπως 
αποτυπώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες που ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και αποτυπώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. pl

Τροπολογία 19
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 20
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν 
αντιθέσει με το άρθρο 258 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις Συνθήκες, όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, 
και δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να 
εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών σε 
τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 7 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
Συνθήκες, και δεδομένου ότι η Ένωση 
μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς 
κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών 
αξιών σε τομείς που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ένωσης, και ότι η 
ύπαρξη μηχανισμών της Ένωσης είναι 
δυνατή μόνο σε αυτόν τον βαθμό· 
λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι η 
Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου 
υπενθύμισε στη νομική γνωμοδότηση που 
εξέδωσε στις 27 Μαΐου 2014 ότι δεν 
υπάρχει στις Συνθήκες νομική βάση η 
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οποία να εξουσιοδοτεί τα θεσμικά όργανα 
να δημιουργήσουν έναν νέο μηχανισμό 
εποπτείας της τήρησης του κράτους 
δικαίου από τα κράτη μέλη, επιπρόσθετο 
των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 της 
ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν 
αντιθέσει με το άρθρο 258 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις Συνθήκες, όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, και 
δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να 
εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών σε 
τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν 
αντιθέσει με το άρθρο 258 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
περιλαμβάνει όλες τις θεμελιώδεις αρχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, και 
δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να 
εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών σε 
τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 22
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν 
αντιθέσει με το άρθρο 258 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις Συνθήκες, όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, 
και δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να 
εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών 
σε τομείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 7 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται από το 
πεδίο εφαρμογής της πρότασης της 
Επιτροπής, καθότι δε δεν έχει διευρυνθεί 
το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, το 
Κοινοβούλιο δεν μπορεί αυθαίρετα να 
καθορίσει το πεδίο που καλύπτεται από 
τη διαδικασία·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια 
της διαδικασίας βάσει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ ορίζονται από την αιτιολογημένη 
πρόταση που υποβάλλει η Επιτροπή, τα 
δε θέματα που δεν καλύπτονται από αυτή 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
της διαδικασίας έγκρισης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. pl

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμευτεί, 
ελεύθερα και σε εθελοντική βάση, να 
τηρούν τις κοινές αξίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 25
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια 
της διαδικασίας βάσει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ ορίζονται από την αιτιολογημένη 
πρόταση που υποβάλλει η Επιτροπή, τα 
δε θέματα που δεν καλύπτονται από αυτή 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
της διαδικασίας έγκρισης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. επισημαίνει ότι ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
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διαδικασία έγκρισης περιγράφεται στο 
άρθρο 7 και δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο κανενός είδους σφετερισμού· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
269 της ΣΛΕΕ, μόνο τα διαδικαστικά 
ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ 
βάσει του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 27
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. επισημαίνει ότι ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία έγκρισης περιγράφεται στο 
άρθρο 7 και δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο κανενός είδους σφετερισμού· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
269 της ΣΛΕΕ, μόνο τα διαδικαστικά 
ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ 
βάσει του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες·

διαγράφεται
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Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη λειτουργία ελεύθερων και 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 30
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη θέση του, την 
οποία έχει εκφράσει σε διάφορα 
ψηφίσματά του σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην Πολωνία, ότι τα 
γεγονότα και οι τάσεις που αναφέρονται 
στο παρόν ψήφισμα αποτελούν στο 
σύνολό τους συστημική απειλή κατά των 
αξιών του άρθρου 2 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 
συνιστούν σαφή κίνδυνο σοβαρής 
παραβίασης αυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη θέση του, την 
οποία έχει εκφράσει σε διάφορα 
ψηφίσματά του σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην Πολωνία, ότι τα 
γεγονότα και οι τάσεις που αναφέρονται 
στο παρόν ψήφισμα αποτελούν στο 
σύνολό τους συστημική απειλή κατά των 
αξιών του άρθρου 2 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 
συνιστούν σαφή κίνδυνο σοβαρής 
παραβίασης αυτών·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 32
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη θέση του, την 
οποία έχει εκφράσει σε διάφορα 
ψηφίσματά του σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην Πολωνία, ότι τα 
γεγονότα και οι τάσεις που αναφέρονται 
στο παρόν ψήφισμα αποτελούν στο 
σύνολό τους συστημική απειλή κατά των 
αξιών του άρθρου 2 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 
συνιστούν σαφή κίνδυνο σοβαρής 
παραβίασης αυτών·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 33
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 



AM\1206319EL.docx 19/177 PE652.541v01-00

EL

Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη θέση του, την 
οποία έχει εκφράσει σε διάφορα 
ψηφίσματά του σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην Πολωνία, ότι τα 
γεγονότα και οι τάσεις που αναφέρονται 
στο παρόν ψήφισμα αποτελούν στο 
σύνολό τους συστημική απειλή κατά των 
αξιών του άρθρου 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συνιστούν 
σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης 
αυτών·

2. επιβεβαιώνει ότι η εκτίμηση 
πιθανής παραβίασης του άρθρου 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) θα πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο αφότου ολοκληρωθεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στους 
σχετικούς τομείς·

Or. pl

Τροπολογία 34
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) λαμβάνει υπό σημείωση τις 
εξηγήσεις που έδωσε η πολωνική 
κυβέρνηση όσον αφορά τους λόγους για 
την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του 
δικαστικού κλάδου, θεωρεί δε ότι αυτές 
οι εξηγήσεις είναι εύλογες και πειστικές 
στο πλαίσιο των προβληματισμών που 
έχουν εκφράσει τα κράτη μέλη·

Or. pl
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Τροπολογία 35
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει 
που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι 
μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει 
επιδεινωθεί σοβαρά μετά την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ·

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει 
που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι 
μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει 
επιδεινωθεί σοβαρά μετά την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ· είναι της άποψης ότι οι 
συζητήσεις στο Συμβούλιο στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ δεν είναι ούτε 
τακτικές ούτε δομημένες και δεν έχουν 
καταφέρει να επιλύσουν τα ουσιαστικά 
ζητήματα που επέφεραν την 
ενεργοποίηση της διαδικασίας και να 
καταστήσουν πλήρως κατανοητό τον 
αντίκτυπο που έχει η δράση της 
πολωνικής κυβέρνησης σε όλες τις αρχές 
του άρθρου 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 

3. τονίζει ότι η πολωνική κυβέρνηση 
έχει εξηγήσει αναλυτικά και 
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ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί 
παραβάσει που έχει κινήσει Επιτροπή, η 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Πολωνία όχι μόνο δεν έχει 
αντιμετωπιστεί, αλλά έχει επιδεινωθεί 
σοβαρά μετά την ενεργοποίηση του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

επανειλημμένα τους λόγους για τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου 
στην Πολωνία και έχει περιγράψει τις 
βασικές της αρχές· επικροτεί το γεγονός 
ότι οι παρουσιάσεις ήταν ολοκληρωμένες 
και απάντησαν σε όλους τους 
προβληματισμούς και στις ερωτήσεις που 
τέθηκαν από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί 
παραβάσει που έχει κινήσει Επιτροπή, η 
κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Πολωνία όχι μόνο δεν έχει 
αντιμετωπιστεί, αλλά έχει επιδεινωθεί 
σοβαρά μετά την ενεργοποίηση του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

3. τονίζει ότι η πολωνική κυβέρνηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, έχει εξηγήσει 
αναλυτικά και επανειλημμένα του λόγους 
για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
κλάδου στην Πολωνία και έχει 
περιγράψει τις βασικές της αρχές, 
επικροτεί δε το γεγονός ότι οι 
παρουσιάσεις ήταν ολοκληρωμένες και 
απάντησαν σε όλους τους 
προβληματισμούς και στις ερωτήσεις που 
τέθηκαν από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. pl

Τροπολογία 38
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει 
που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι 
μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει 
επιδεινωθεί σοβαρά μετά την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 
1 της ΣΕΕ·

3. επισημαίνει τις τρεις ακροάσεις της 
Πολωνίας που πραγματοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο, τις κρίσιμες εκθέσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, καθώς και τις τέσσερις 
διαδικασίες επί παραβάσει που έχει κινήσει 
Επιτροπή·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει 
που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι 
μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει 
επιδεινωθεί σοβαρά μετά την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ·

3. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι, παρά τις τρεις 
ακροάσεις της Πολωνίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, τις 
πολλαπλές ανταλλαγές απόψεων στην 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις 
ανησυχητικές εκθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς 
και τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει 
που έχει κινήσει Επιτροπή, η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία όχι 
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μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά έχει 
επιδεινωθεί σοβαρά μετά την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη 
πρόταση της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με το 
κράτος δικαίου στην Πολωνία, που 
αφορά πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τη διαπίστωση της 
ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας16, έχει 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, 
συγκεκριμένα την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία υπό την 
στενή έννοια της ανεξαρτησίας της 
δικαστικής εξουσίας· θεωρεί επιτακτική 
την ανάγκη να διευρυνθεί το πεδίο της 
αιτιολογημένης πρότασης, με το να 
συμπεριληφθούν σαφείς κίνδυνοι 
σοβαρών παραβιάσεων άλλων βασικών 
αξιών της Ένωσης, ιδίως της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 41
Beata Kempa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη 
πρόταση της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με το 
κράτος δικαίου στην Πολωνία, που 
αφορά πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τη διαπίστωση της 
ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 
Δημοκρατία της Πολωνίας16, έχει 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, 
συγκεκριμένα την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία υπό την 
στενή έννοια της ανεξαρτησίας της 
δικαστικής εξουσίας· θεωρεί επιτακτική 
την ανάγκη να διευρυνθεί το πεδίο της 
αιτιολογημένης πρότασης, με το να 
συμπεριληφθούν σαφείς κίνδυνοι 
σοβαρών παραβιάσεων άλλων βασικών 
αξιών της Ένωσης, ιδίως της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 42
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη 
πρόταση της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με το 
κράτος δικαίου στην Πολωνία, που αφορά 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη 
διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου 
από τη Δημοκρατία της Πολωνίας16, έχει 

4. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη 
πρόταση της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με το 
κράτος δικαίου στην Πολωνία, που αφορά 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη 
διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου 
από τη Δημοκρατία της Πολωνίας[16], έχει 
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περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, 
συγκεκριμένα την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία υπό την στενή 
έννοια της ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας· θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
να διευρυνθεί το πεδίο της 
αιτιολογημένης πρότασης, με το να 
συμπεριληφθούν σαφείς κίνδυνοι 
σοβαρών παραβιάσεων άλλων βασικών 
αξιών της Ένωσης, ιδίως της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, 
συγκεκριμένα την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία υπό την στενή 
έννοια της ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μην ερμηνεύουν 
περιοριστικά την αρχή του κράτους 
δικαίου και να αξιοποιούν πλήρως τις 
δυνατότητες της διαδικασίας του άρθρου 
7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, δηλαδή για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
δράσης της πολωνικής κυβέρνησης σε 
όλες τις αρχές που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ, ιδίως τη δημοκρατία 
και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η αιτιολογημένη 
πρόταση της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2017, η οποία υποβλήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ, αφορά το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία υπό τη στενή έννοια της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

Or. pl

Τροπολογία 44
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει 
των τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2016·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των 
τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 
25ης Οκτωβρίου 2016·

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των 
τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα (ΔΚΘ), όπως 
προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016· 
υπενθυμίζει ότι, εάν η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο συνεχίσουν να απορρίπτουν τη 
θέσπιση ενός συμφώνου ΔΚΘ, το 
Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αναλάβει 
την πρωτοβουλία έκδοσης μια πιλοτικής 
έκθεσης ΔΚΘ και έναρξης ενός 
διακοινοβουλευτικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 46
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των 
τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2016·

5. εκφράζει την άποψη ότι η 
διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ είναι η 
μόνη διαθέσιμη διαδικασία δυνάμει των 
Συνθηκών για τη διασφάλιση του 
κράτους δικαίου και τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ δεν μπορούν να προτείνουν 
κάποιον συμπληρωματικό και 
προληπτικό μηχανισμό της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
παρακολούθηση του κράτους δικαίου 
πρέπει να σέβεται τις αρχές της 
αντικειμενικότητας, της απαγόρευσης 
των διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, 
της μη κομματικής και τεκμηριωμένης 
προσέγγισης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει 
των τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2016·

5. σημειώνει ότι το Συμβούλιο δεν 
έχει εντοπίσει προς το παρόν κίνδυνο 
σοβαρής παραβίασης των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
από την πλευρά της Πολωνίας· τονίζει ότι 
το Συμβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό 
όργανο της ΕΕ με σχετική αρμοδιότητα, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των 
τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού και 
προληπτικού μηχανισμού της Ένωσης για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 
25ης Οκτωβρίου 2016·

5. εκφράζει την άποψη ότι, βάσει των 
τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, υπογραμμίζεται 
και πάλι η άμεση ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού, 
προληπτικού και δεσμευτικού μηχανισμού 
της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016·

Or. en

Τροπολογία 49
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) εκφράζει την άποψη ότι, υπό το 
πρίσμα των εξηγήσεων της πολωνικής 
κυβέρνησης και των πορισμάτων του 
Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει κίνδυνος η 
Πολωνία να διαπράξει σοβαρή 
παραβίαση των αρχών που εκφράζονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και ότι η 
έκβαση αυτής της διαδικασίας κατά της 
Πολωνίας, όπως προκύπτει από την 
πρόταση της Επιτροπής, δεν αρκεί για να 
συναχθεί το συμπέρασμα ότι απαιτείται 
πρόσθετος νέος μηχανισμός για την 
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αξιολόγηση της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. pl

Τροπολογία 50
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη θέση του 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων, και καλεί το Συμβούλιο να 
ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις 
το συντομότερο δυνατόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη θέση του 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 

διαγράφεται
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να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων, και καλεί το Συμβούλιο να 
ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις 
το συντομότερο δυνατόν·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει τη θέση του 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων, και καλεί το Συμβούλιο να 
ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις 
το συντομότερο δυνατόν·

6. τονίζει ότι οι προϋποθέσεις για την 
εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει 
να βασίζονται σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια· σημειώνει ότι 
οποιαδήποτε μη οικονομικά και πολιτικά 
κριτήρια δημιουργούν κατάφωρο κίνδυνο 
εργαλειοποίησής τους και δημιουργούν 
αβεβαιότητα για τους δικαιούχους των 
κονδυλίων της ΕΕ· υπενθυμίζει τη γνώμη 
αριθ. 1/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 
οποία εφιστά ρητά την προσοχή στο 
προαναφερθέν στοιχείο και στον κίνδυνο 
απώλειας της χρηματοδότησης για τους 
δικαιούχους των κονδυλίων·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει τη θέση του όσον 
αφορά το δημοσιονομικό κονδύλι για το 
νέο πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» 
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εντός του επόμενου Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου και ζητεί να 
εξασφαλιστεί η χορήγηση επαρκούς 
χρηματοδότησης προς εθνικούς και 
τοπικούς οργανισμούς της κοινωνίας των 
πολιτών για την αύξηση της υποστήριξης 
από τους πολίτες της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας·

Or. en

Τροπολογία 54
Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν 
μηχανισμό προστασίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη· δηλώνει έτοιμο να απορρίψει 
οποιαδήποτε πρόταση που δεν θα πληροί 
επαρκώς αυτά τα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 55
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1



PE652.541v01-00 32/177 AM\1206319EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η λειτουργία του νομοθετικού και του 
εκλογικού συστήματος στην Πολωνία

διαγράφεται

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σφετερισμός αρμοδιοτήτων 
συνταγματικής αναθεώρησης από το 
πολωνικό κοινοβούλιο

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 57
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σφετερισμός αρμοδιοτήτων 
συνταγματικής αναθεώρησης από το 
πολωνικό κοινοβούλιο

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 58
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταγγέλλει ότι το πολωνικό 
κοινοβούλιο άσκησε αρμοδιότητες 
συνταγματικής αναθεώρησης, τις οποίες 
δεν διέθετε καθώς ενεργούσε ως κοινός 
νομοθέτης, όταν εξέδωσε τον νόμο της 
22ας Δεκεμβρίου 2015 για την 
τροποποίηση του νόμου περί του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον νόμο 
της 22ας Ιουλίου 2016 περί του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Πολωνίας, όπως διαπίστωσε το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας 
στις αποφάσεις του της 9ης Μαρτίου, της 
11ης Αυγούστου και της 7ης Νοεμβρίου 
201617·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 59
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει, επιπλέον, τη 
δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι το 
πολωνικό κοινοβούλιο ενέκρινε πολλές 
ιδιαίτερα ευαίσθητες νομοθετικές πράξεις 

διαγράφεται
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σε μια περίοδο κατά την οποία δεν 
διασφαλίζεται πλέον στην 
πραγματικότητα η ανεξάρτητη 
συνταγματική αναθεώρηση των νόμων, 
όπως τον νόμο της 30ής Δεκεμβρίου 2015 
για την τροποποίηση του νόμου σχετικά 
με τη δημόσια διοίκηση και ορισμένων 
άλλων νόμων, τον νόμο της 15ης 
Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση 
του νόμου σχετικά με την αστυνομία και 
ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 
28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την 
εισαγγελία, τον νόμο της 28ης Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με κανονισμούς για την 
εφαρμογή του νόμου σχετικά με την 
εισαγγελία, τον νόμο της 18ης Μαρτίου 
2016 για την τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με τον Συνήγορο του Πολίτη και 
ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 
22ας Ιουνίου 2016 σχετικά με το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον νόμο 
της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τα 
μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 
καθώς και αρκετούς άλλους νόμους που 
αναδιοργανώνουν εκ θεμελίων το 
δικαστικό σύστημα18·
_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Τροπολογία 60
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει, επιπλέον, τη 
δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι το 
πολωνικό κοινοβούλιο ενέκρινε πολλές 
ιδιαίτερα ευαίσθητες νομοθετικές πράξεις 
σε μια περίοδο κατά την οποία δεν 
διασφαλίζεται πλέον στην 

διαγράφεται
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πραγματικότητα η ανεξάρτητη 
συνταγματική αναθεώρηση των νόμων, 
όπως τον νόμο της 30ής Δεκεμβρίου 2015 
για την τροποποίηση του νόμου σχετικά 
με τη δημόσια διοίκηση και ορισμένων 
άλλων νόμων, τον νόμο της 15ης 
Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση 
του νόμου σχετικά με την αστυνομία και 
ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 
28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την 
εισαγγελία, τον νόμο της 28ης Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με κανονισμούς για την 
εφαρμογή του νόμου σχετικά με την 
εισαγγελία, τον νόμο της 18ης Μαρτίου 
2016 για την τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με τον Συνήγορο του Πολίτη και 
ορισμένων άλλων νόμων, τον νόμο της 
22ας Ιουνίου 2016 σχετικά με το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον νόμο 
της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τα 
μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 
καθώς και αρκετούς άλλους νόμους που 
αναδιοργανώνουν εκ θεμελίων το 
δικαστικό σύστημα18·
_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Τροπολογία 61
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η χρήση ταχείας νομοθετικής 
διαδικασίας

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 62
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τη συχνή χρήση ταχείας νομοθετικής 
διαδικασίας από το πολωνικό 
κοινοβούλιο για την έγκριση κρίσιμων 
νομοθετικών πράξεων με αντικείμενο τον 
επανασχεδιασμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας των δικαστηρίων, χωρίς 
ουσιαστική διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής 
κοινότητας19·

διαγράφεται

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. pl

Τροπολογία 63
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τη συχνή χρήση ταχείας νομοθετικής 
διαδικασίας από το πολωνικό κοινοβούλιο 
για την έγκριση κρίσιμων νομοθετικών 
πράξεων με αντικείμενο τον 
επανασχεδιασμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας των δικαστηρίων, χωρίς 
ουσιαστική διαβούλευση με τα 

9. σημειώνει τη συχνή χρήση ταχείας 
νομοθετικής διαδικασίας από το πολωνικό 
κοινοβούλιο·
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ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής 
κοινότητας19·

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. en

Τροπολογία 64
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η 
σεξουαλική αγωγή, η οργάνωση των 
εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για 
την οποία μάλιστα απαιτείται 
τροποποίηση του Συντάγματος· 
υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του γεγονότος ότι 
οι πολίτες δεν μπορούν να οργανωθούν ή 
να διαδηλώσουν δημοσίως, γεγονός που 
θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της 
θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 65
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η 
σεξουαλική αγωγή, η οργάνωση των 
εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για 
την οποία μάλιστα απαιτείται 
τροποποίηση του Συντάγματος· 
υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του γεγονότος ότι 
οι πολίτες δεν μπορούν να οργανωθούν ή 
να διαδηλώσουν δημοσίως, γεγονός που 
θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της 
θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 66
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η 
σεξουαλική αγωγή, η οργάνωση των 
εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για 
την οποία μάλιστα απαιτείται 
τροποποίηση του Συντάγματος· 
υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του γεγονότος ότι 
οι πολίτες δεν μπορούν να οργανωθούν ή 
να διαδηλώσουν δημοσίως, γεγονός που 
θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της 
θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

10. τονίζει ότι η πρόταση που αφορά 
τις αμβλώσεις αποτελεί πρωτοβουλία των 
πολιτών, η οποία υποβλήθηκε στις 30 
Νοεμβρίου 2017 και βάσει της ισχύουσας 
πολωνικής νομοθεσίας, έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη και να κατατεθεί για ανάληψη 
κοινοβουλευτικής δράσης·
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Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η 
σεξουαλική αγωγή, η οργάνωση των 
εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για 
την οποία μάλιστα απαιτείται 
τροποποίηση του Συντάγματος· 
υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του γεγονότος ότι 
οι πολίτες δεν μπορούν να οργανωθούν ή 
να διαδηλώσουν δημοσίως, γεγονός που 
θα υπονόμευε σοβαρά τη νομιμότητα της 
θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

10. τονίζει ότι η πρόταση που αφορά 
τις αμβλώσεις αποτελεί πρωτοβουλία των 
πολιτών και όχι της κυβέρνησης, 
υποβλήθηκε δε στις 30 Νοεμβρίου 2017 
από ομάδα τουλάχιστον 100.000 
δικαιούχων και η διαδικασία κινήθηκε 
από την επιτροπή νομοθετικών 
πρωτοβουλιών «Stop Abortion» (Τέρμα 
στις αμβλώσεις)· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
το σχέδιο υποβλήθηκε για ανάληψη 
κοινοβουλευτικής δράσης και βρίσκεται 
στο πρόγραμμα εργασίας για περισσότερα 
από δυόμισι χρόνια·

Or. pl

Τροπολογία 68
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η άμβλωση, η 
σεξουαλική αγωγή, η οργάνωση των 
εκλογών ή η θητεία του Προέδρου, για την 

10. καταγγέλλει ότι, κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας COVID-19 αλλά ασχέτως 
αυτής, συζητούνται ή ακόμα και 
εγκρίνονται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολύ 
ευαίσθητους τομείς, όπως η σεξουαλική 
αγωγή, η οργάνωση των εκλογών ή η 
θητεία του Προέδρου, για την οποία 
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οποία μάλιστα απαιτείται τροποποίηση του 
Συντάγματος· υπογραμμίζει ότι τούτο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση του 
γεγονότος ότι οι πολίτες δεν μπορούν να 
οργανωθούν ή να διαδηλώσουν δημοσίως, 
γεγονός που θα υπονόμευε σοβαρά τη 
νομιμότητα της θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

μάλιστα απαιτείται τροποποίηση του 
Συντάγματος· υπογραμμίζει ότι τούτο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση του 
γεγονότος ότι οι πολίτες δεν μπορούν να 
οργανωθούν ή να διαδηλώσουν δημοσίως, 
γεγονός που θα υπονόμευε σοβαρά τη 
νομιμότητα της θεσπιζόμενης νομοθεσίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα (2013/2040(INI)) 
«επισημαίνει ότι η διατύπωση και η 
εφαρμογή των πολιτικών για τη ΣΑΥΔ 
και τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών 
μελών»·

Or. pl

Τροπολογία 70
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εκλογικός νόμος και οργάνωση των 
εκλογών

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 
προεκλογική εκστρατεία προκάλεσαν 
ιδιαίτερο προβληματισμό20 και ότι, ενώ 
όλοι οι υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει21·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 72
Beata Kempa



PE652.541v01-00 42/177 AM\1206319EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 
προεκλογική εκστρατεία προκάλεσαν 
ιδιαίτερο προβληματισμό20 και ότι, ενώ 
όλοι οι υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει21·

διαγράφεται

_________________
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 

11. σημειώνει με ανησυχία ότι 
σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ η μεροληπτική 
στάση των μέσων ενημέρωσης και η 
ρητορική της μισαλλοδοξίας στην 
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προεκλογική εκστρατεία προκάλεσαν 
ιδιαίτερο προβληματισμό20 και ότι, ενώ 
όλοι οι υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει21·

προεκλογική εκστρατεία για τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2019 προκάλεσαν ιδιαίτερο 
προβληματισμό20 και ότι, ενώ όλοι οι 
υποψήφιοι ήταν σε θέση να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες ελεύθερα, 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
χρησιμοποίησαν δημόσια 
χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις για να 
περάσουν προεκλογικά μηνύματα· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η κυριαρχία του 
κυβερνώντος κόμματος στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης ενίσχυσε περαιτέρω το 
πλεονέκτημα που διαθέτει21·

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

20 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Statement of Preliminary Findings and 
Conclusions after its Limited Election 
Observation Mission (Δήλωση 
προκαταρκτικών πορισμάτων και 
συμπερασμάτων μετά την περιορισμένη 
αποστολή παρακολούθησης εκλογών), 
14 Οκτωβρίου 2019.

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

21 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Limited Election Observation Mission 
Final Report on the parliamentary 
elections of 13 October 2019 (Τελική 
έκθεση της περιορισμένης αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών σχετικά με τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές της 13ης 
Οκτωβρίου 2019), Βαρσοβία, 
14 Φεβρουαρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 74
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών και των τοπικών εκλογών και να 
εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το 
γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών 
και τη λειτουργία της πολωνικής 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι καθιστά τον 
δικαστικό έλεγχο των εκλογικών 
διαφορών ιδιαίτερα ευάλωτο στην 
άσκηση πολιτικής επιρροής22·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 75
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 

διαγράφεται
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διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών και των τοπικών εκλογών και να 
εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το 
γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών 
και τη λειτουργία της πολωνικής 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι καθιστά τον 
δικαστικό έλεγχο των εκλογικών 
διαφορών ιδιαίτερα ευάλωτο στην 
άσκηση πολιτικής επιρροής22·
_________________
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

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών και των τοπικών εκλογών και να 
εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το 

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών και των τοπικών εκλογών και να 
εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το 
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γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών και 
τη λειτουργία της πολωνικής δημοκρατίας, 
δεδομένου ότι καθιστά τον δικαστικό 
έλεγχο των εκλογικών διαφορών ιδιαίτερα 
ευάλωτο στην άσκηση πολιτικής 
επιρροής22·

γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών και 
τη λειτουργία της πολωνικής δημοκρατίας, 
δεδομένου ότι καθιστά τον δικαστικό 
έλεγχο των εκλογικών διαφορών ιδιαίτερα 
ευάλωτο στην άσκηση πολιτικής επιρροής 
και μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια 
δικαίου όσον αφορά την εγκυρότητα του 
εν λόγω ελέγχου22·

_________________ _________________
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 Επιτροπή της Βενετίας, Γνωμοδότηση 
της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 2017, CDL-
AD(2017)031, παρ. 43· τρίτη σύσταση 
(ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής, της 26ης 
Ιουλίου 2017, αιτιολογική σκέψη 135.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών και των τοπικών εκλογών και να 
εξετάζει τις εκλογικές διαφορές· το 
γεγονός αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών και 
τη λειτουργία της πολωνικής δημοκρατίας, 
δεδομένου ότι καθιστά τον δικαστικό 
έλεγχο των εκλογικών διαφορών ιδιαίτερα 
ευάλωτο στην άσκηση πολιτικής 
επιρροής22·

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το νέο τμήμα έκτακτου 
ελέγχου και δημόσιων υποθέσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου (εφεξής «έκτακτο 
τμήμα»), το οποίο απαρτίζεται στην 
πλειοψηφία του από δικαστές που έχει 
διορίσει το νέο Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο (ΕΔΣ) και ενδέχεται να μην 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητο 
δικαστήριο από το ΔΕΕ, πρόκειται στο 
εξής να εξακριβώνει την εγκυρότητα των 
γενικών εκλογών και να εξετάζει τις 
εκλογικές διαφορές· το γεγονός αυτό 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη 
διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία 
της πολωνικής δημοκρατίας, δεδομένου ότι 
καθιστά τον δικαστικό έλεγχο των 
εκλογικών διαφορών ιδιαίτερα ευάλωτο 
στην άσκηση πολιτικής επιρροής22·
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_________________ _________________
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 Επιτροπή της Βενετίας, Γνωμοδότηση 
της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 2017, CDL-
AD(2017)031, παρ. 43· τρίτη σύσταση 
(ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής, της 26ης 
Ιουλίου 2017, αιτιολογική σκέψη 135.

Or. en

Τροπολογία 78
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ψηφοφορία μέσω 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, γεγονός που 
θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δίκαιη, 
μυστική και κατά τρόπο ισότιμο 
διενέργεια των εκλογών, με σεβασμό του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 
τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 και, επιπλέον, αντιβαίνουν 
στη νομολογία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι πολύ δύσκολο να 
διοργανωθεί εν μέσω επιδημίας 
πραγματική προεκλογική εκστρατεία που 
θα παρέχει ίσο μερίδιο προσοχής και ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους και 
τα προγράμματα και θα επιτρέπει μια 
πραγματική δημόσια συζήτηση24·

διαγράφεται

_________________
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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

Τροπολογία 79
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ψηφοφορία μέσω 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, γεγονός που 
θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δίκαιη, 
μυστική και κατά τρόπο ισότιμο 
διενέργεια των εκλογών, με σεβασμό του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 
τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 και, επιπλέον, αντιβαίνουν 

διαγράφεται
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στη νομολογία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι πολύ δύσκολο να 
διοργανωθεί εν μέσω επιδημίας 
πραγματική προεκλογική εκστρατεία που 
θα παρέχει ίσο μερίδιο προσοχής και ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους και 
τα προγράμματα και θα επιτρέπει μια 
πραγματική δημόσια συζήτηση24·
_________________
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

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
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ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική και κατά 
τρόπο ισότιμο διενέργεια των εκλογών, με 
σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή και τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23 και, επιπλέον, 
αντιβαίνουν στη νομολογία του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Πολωνίας· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι πολύ 
δύσκολο να διοργανωθεί εν μέσω 
επιδημίας πραγματική προεκλογική 
εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 
προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια 
συζήτηση24·

ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική και κατά 
τρόπο ισότιμο διενέργεια των εκλογών, με 
σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή και τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23 και, επιπλέον, 
αντιβαίνουν στη νομολογία του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Πολωνίας· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι πολύ 
δύσκολο να διοργανωθεί εν μέσω 
επιδημίας πραγματική προεκλογική 
εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 
προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια 
συζήτηση24· σημειώνει με προβληματισμό 
ότι οι εκλογές, οι οποίες είχαν αρχικά 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν 
στις 10 Μαΐου 2020, αναβλήθηκαν τελικά 
χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές νομικές 
απαιτήσεις·

_________________ _________________
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 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 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 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
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) 
[Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου 
σχετικά με τους ειδικούς κανόνες για τη 
διεξαγωγή των γενικών εκλογών του 
Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας που ζητήθηκε το 2020 
(Έγγραφο της Γερουσίας αριθ. 99)], 
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27 Απριλίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική και κατά 
τρόπο ισότιμο διενέργεια των εκλογών, με 
σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή και τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23 και, επιπλέον, 
αντιβαίνουν στη νομολογία του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Πολωνίας· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι πολύ 
δύσκολο να διοργανωθεί εν μέσω 
επιδημίας πραγματική προεκλογική 
εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 
προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια 
συζήτηση24·

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική και κατά 
τρόπο ισότιμο διενέργεια των εκλογών, με 
σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή και τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23 και, επιπλέον, 
αντιβαίνουν στη νομολογία του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας 
που είχε εκδοθεί όταν ο συνταγματικός 
έλεγχος εξακολουθούσε να ασκείται με 
αποτελεσματικό τρόπο· τονίζει, επιπλέον, 
ότι είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί εν 
μέσω επιδημίας πραγματική προεκλογική 
εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 
προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια 
συζήτηση24·

_________________ _________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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).

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 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 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
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) 
[Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου 
σχετικά με τους ειδικούς κανόνες για τη 
διεξαγωγή των γενικών εκλογών του 
Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας που ζητήθηκε το 2020 
(Έγγραφο της Γερουσίας αριθ. 99)], 
27 Απριλίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 82
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου που 
εξετάζει το πολωνικό κοινοβούλιο λίγο 
πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τη δίκαιη, μυστική και 
κατά τρόπο ισότιμο διενέργεια των 

13. αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που οφείλονται στην 
υγειονομική κρίση COVID-19 και, 
επομένως, τις τροποποιήσεις του 
εκλογικού νόμου που εξετάζει το πολωνικό 
κοινοβούλιο οι οποίες θα αλλάξουν τον 
τρόπο διεξαγωγής των εκλογών 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η ψηφοφορία 
μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών θα 
μπορούσε να δώσει την ευκαιρία 
διεξαγωγής των εκλογών σε αυτή τη 
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εκλογών, με σεβασμό του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή και τήρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 και, επιπλέον, αντιβαίνουν 
στη νομολογία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι πολύ δύσκολο να 
διοργανωθεί εν μέσω επιδημίας 
πραγματική προεκλογική εκστρατεία που 
θα παρέχει ίσο μερίδιο προσοχής και ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους και 
τα προγράμματα και θα επιτρέπει μια 
πραγματική δημόσια συζήτηση24·

δύσκολη περίοδο, ενώ είναι σημαντικό να 
εξεταστούν προσεκτικά οι συνθήκες υπό 
τις οποίες θα διεξαχθεί και να αντληθούν 
συμπεράσματα από τις πρακτικές που 
εφαρμόζεται σε άλλα κράτη μέλη που 
διεξάγουν εκλογές μέσω ταχυδρομικών 
υπηρεσιών· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι 
πολύ δύσκολο να διοργανωθεί εν μέσω 
επιδημίας πραγματική προεκλογική 
εκστρατεία που θα παρέχει ίσο μερίδιο 
προσοχής και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
υποψηφίους και τα προγράμματα και θα 
επιτρέπει μια πραγματική δημόσια 
συζήτηση24·

_________________ _________________
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.

24 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
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) 
[Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου 
σχετικά με τους ειδικούς κανόνες για τη 
διεξαγωγή των γενικών εκλογών του 
Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας που ζητήθηκε το 2020 
(Έγγραφο της Γερουσίας αριθ. 99)], 
27 Απριλίου 2020.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος



PE652.541v01-00 54/177 AM\1206319EL.docx

EL

Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η Επιτροπή της 
Βενετίας παρέχει σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη διεξαγωγή γενικών 
εκλογών κατά τη διάρκεια καταστάσεων 
δημόσιας έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων επιδημιών· 
εκφράζει τον προβληματισμό ότι οι 
πρόσφατες αλλαγές στον εκλογικό νόμο 
στην Πολωνία δεν είναι συμβατές με τον 
κώδικα καλής πρακτικής σε εκλογικά 
θέματα· σημειώνει περαιτέρω ότι, παρόλο 
που ο κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα 
εφαρμογής κατ’ εξαίρεση όρων 
διεξαγωγής ψηφοφορίας, οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις για τη θέσπιση αυτών των 
όρων μπορεί να εξεταστούν μόνο 
σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές 
πρακτικές, «αν διασφαλίζεται η αρχή της 
ελεύθερης ψηφοφορίας»· θεωρεί ότι αυτό 
δεν ισχύει στην περίπτωση των 
τροποποιήσεων του εκλογικού πλαισίου 
για τις προεδρικές εκλογές που 
προγραμματίζονται να διεξαχθούν το 
202024α·
_________________
24α Επιτροπή της Βενετίας, Έκθεση CDL-
PI(2020)005rev-e - Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections (Σεβασμός της δημοκρατίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - 
Σκέψεις), παρ. 23.

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης – Γενικές παρατηρήσεις

Αλλαγές στο σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης – Γενικές παρατηρήσεις

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι εθνικοί 
δικαστές είναι στην ουσία και Ευρωπαίοι 
δικαστές, καθώς εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, και επομένως η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΕ, οφείλει 
να παρακολουθεί την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας σε όλα τα κράτη 
μέλη ως μία από τις απαιτήσεις του 
κράτους δικαίου και όπως ορίζεται στο 
άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του 
Χάρτη·

14. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που η 
οργάνωση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης στα κράτη μέλη εμπίπτει 
στην αρμοδιότητά τους, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του ενωσιακού 
δικαίου κατά την άσκηση αυτής της 
αρμοδιότητας, όπως έχει κρίνει 
επανειλημμένα το ΔΕΕ· επαναλαμβάνει 
ότι οι εθνικοί δικαστές είναι και Ευρωπαίοι 
δικαστές και επομένως η ανεξαρτησία 
τους αποτελεί κοινό μέλημα για την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του 
Δικαστηρίου· καλεί τις πολωνικές αρχές 
να σέβονται και να τηρούν την 
ανεξαρτησία των πολωνικών 
δικαστηρίων· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
πολωνικά δικαστήρια παραμένουν 
ανεξάρτητα και μπορούν να 
εξασφαλίσουν ουσιαστική δικαστική 
προστασία, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του 
Χάρτη·

Or. en
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Τροπολογία 86
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι εθνικοί 
δικαστές είναι στην ουσία και Ευρωπαίοι 
δικαστές, καθώς εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης, και επομένως η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΕ, οφείλει 
να παρακολουθεί την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας σε όλα τα κράτη 
μέλη ως μία από τις απαιτήσεις του 
κράτους δικαίου και όπως ορίζεται στο 
άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του 
Χάρτη·

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα·

Or. pl

Τροπολογία 87
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι εθνικοί 
δικαστές είναι στην ουσία και Ευρωπαίοι 
δικαστές, καθώς εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης, και επομένως η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΕ, οφείλει 
να παρακολουθεί την ανεξαρτησία της 

14. αναγνωρίζει ότι η οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· 
επαναλαμβάνει ότι οι εθνικοί δικαστές 
είναι στην ουσία και Ευρωπαίοι δικαστές, 
καθώς εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
ενώ η Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του 
ΔΕΕ, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να 
εκφράζει την άποψή της όσον αφορά την 
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δικαστικής εξουσίας σε όλα τα κράτη μέλη 
ως μία από τις απαιτήσεις του κράτους 
δικαίου και όπως ορίζεται στο άρθρο 19 
της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη·

ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στα 
κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, έπληξαν 
σοβαρά την ανεξαρτησία και τη 
νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 
11 Αυγούστου 2016 αντιστοίχως· 
υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω 
αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην 
Πολωνία κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό25· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν το 
Συνταγματικό Δικαστήριο·

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, καθώς και 
η δέσμη των τριών νόμων που 
εγκρίθηκαν στο τέλος του 2016, έπληξαν 
σοβαρά την ανεξαρτησία και τη 
νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και ότι οι δύο πρώτοι νόμοι 
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 
2016 και στις 11 Αυγούστου 2016 
αντιστοίχως· υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές 
αρχές δεν δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις 
εν λόγω αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην 
Πολωνία κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό μετά την έναρξη ισχύος 
των προαναφερθεισών νομοθετικών 
αλλαγών25· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν το 
Συνταγματικό Δικαστήριο·

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 

25 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της 
Βενετίας της 14ης-15ης Οκτωβρίου 2016, 
παρ. 128· ΟΗΕ, Επιτροπή Ανθρωπίνων 
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observations on the seventh periodic 
report of Poland, 31 October 2016, paras 
7-8; Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 31 Οκτωβρίου 2016, παρ. 7-8· 
σύσταση (ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 89
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, έπληξαν 
σοβαρά την ανεξαρτησία και τη 
νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 
11 Αυγούστου 2016 αντιστοίχως· 
υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω 
αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην 
Πολωνία κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό25· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν το 
Συνταγματικό Δικαστήριο·

15. θεωρεί ότι η αξιολόγηση της 
νομικής φύσης των δηλώσεων του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016 και της 11ης Αυγούστου 
2016, σχετικά με την 
αντισυνταγματικότητα των νόμων που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο 
παραμένουν εκτός των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης και ότι, υπό το πρίσμα των 
επακόλουθων νομοθετικών εξελίξεων και 
της νομολογίας του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, αυτές οι δηλώσεις έχουν 
ιστορική αξία, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται περιττή η εξέταση του 
ενδεχομένου κίνησης διαδικασίας επί 
παραβάσει σε σχέση με τις διατάξεις που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο·

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

Or. pl

Τροπολογία 90
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, έπληξαν 
σοβαρά την ανεξαρτησία και τη 
νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 
11 Αυγούστου 2016 αντιστοίχως· 
υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω 
αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην 
Πολωνία κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό25· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν το 
Συνταγματικό Δικαστήριο·

15. υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που 
αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
οποίοι εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 
2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, έπληξαν 
σοβαρά την ανεξαρτησία και τη 
νομιμότητα του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 
11 Αυγούστου 2016 αντιστοίχως· 
υπενθυμίζει ότι οι πολωνικές αρχές δεν 
δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τις εν λόγω 
αποφάσεις· εκφράζει τη βαθιά του 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
συνταγματικός έλεγχος δεν ασκείται στην 
Πολωνία κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό25· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν το 
Συνταγματικό Δικαστήριο, την τρέχουσα 
παράνομη σύνθεσή του και τον ενεργό 
ρόλο του στην παρεμπόδιση της 
συμμόρφωσης με την προδικαστική 
απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 
19ης Νοεμβρίου 2019·

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 

25 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της 
Βενετίας της 14ης-15ης Οκτωβρίου 2016, 
παρ. 128· ΟΗΕ, Επιτροπή Ανθρωπίνων 
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observations on the seventh periodic 
report of Poland, 31 October 2016, paras 
7-8; Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 31 Οκτωβρίου 2016, παρ. 7-8· 
σύσταση (ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν 
επέτρεψαν στους δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
στη διαδικασία επιλογής και εναπόθεσαν 
την απόφαση στην κρίση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας· καταγγέλλει το γεγονός 
ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 
περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη 
συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία 
επιλογής του Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεσπίζοντας μια 
θέση μεταβατικού Πρώτου Προέδρου που 
διορίζεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και μειώνοντας την απαρτία 
στον τρίτο γύρο σε 32 μόνον από τους 120 
δικαστές, εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία 
το μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 
μεταξύ του Προέδρου και της κοινότητας 
των δικαστών, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 183 παράγραφος 3 του Συντάγματος 
της Πολωνίας26·

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν 
επέτρεψαν στους δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
στη διαδικασία επιλογής· καταγγέλλει το 
γεγονός ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις 
του νόμου σχετικά με το Ανώτατο 
Δικαστήριο περιορίζουν ακόμη 
περισσότερο τη συμμετοχή των δικαστών 
στη διαδικασία επιλογής του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
θεσπίζοντας μια θέση μεταβατικού 
Πρώτου Προέδρου που διορίζεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μειώνοντας 
την απαρτία στον τρίτο γύρο σε 32 μόνον 
από τους 120 δικαστές, εγκαταλείποντας 
έτσι στην ουσία το μοντέλο επιμερισμού 
των εξουσιών μεταξύ του Προέδρου και 
της κοινότητας των δικαστών, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 183 
παράγραφος 3 του Συντάγματος της 
Πολωνίας26· σημειώνει με προβληματισμό 
τις παρατυπίες σχετικά με τον διορισμό 
του μεταβατικού Πρώτου Προέδρου και 
τις περαιτέρω ενέργειές του· σημειώνει 
ότι, στις 25 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος της 
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Δημοκρατίας της Πολωνίας δεν επέλεξε 
τον υποψήφιο που συγκέντρωνε τη 
μεγαλύτερη στήριξη μεταξύ των 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως 
Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου·

_________________ _________________
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 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, CDL-PI(2020)002, παρ. 
51-55.

Or. en

Τροπολογία 92
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Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν 
επέτρεψαν στους δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να συμμετάσχουν 
ουσιαστικά στη διαδικασία επιλογής και 
εναπόθεσαν την απόφαση στην κρίση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας· καταγγέλλει 
το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με το 
Ανώτατο Δικαστήριο περιορίζουν ακόμη 
περισσότερο τη συμμετοχή των δικαστών 
στη διαδικασία επιλογής του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
θεσπίζοντας μια θέση μεταβατικού 
Πρώτου Προέδρου που διορίζεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

16. αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές στη 
μέθοδο καθορισμού των υποψηφίων για τη 
θέση του Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου λαμβάνουν υπόψη 
τη συμμετοχή των δικαστών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στη διαδικασία 
επιλογής, ενώ ο ρόλος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας στη 
συγκεκριμένη διαδικασία είναι συνεπής 
με την αρχή των κυβερνητικών ελέγχων 
και ισορροπιών· αναγνωρίζει ότι η 
θέσπιση της θέσης ενός δικαστή του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος κατέχει 
προσωρινά το αξίωμα του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αποτελεί μια συστημική λύση που έχει ως 
στόχο να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική διεξαγωγή της εκλογής 
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μειώνοντας την απαρτία στον τρίτο γύρο 
σε 32 μόνον από τους 120 δικαστές, 
εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία το 
μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 
μεταξύ του Προέδρου και της κοινότητας 
των δικαστών, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 183 παράγραφος 3 του 
Συντάγματος της Πολωνίας26·

του Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου χωρίς περιττή 
καθυστέρηση·

_________________
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν 
επέτρεψαν στους δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
στη διαδικασία επιλογής και εναπόθεσαν 
την απόφαση στην κρίση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας· καταγγέλλει το γεγονός 
ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 
περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη 
συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία 
επιλογής του Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεσπίζοντας μια 
θέση μεταβατικού Πρώτου Προέδρου που 
διορίζεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και μειώνοντας την απαρτία 
στον τρίτο γύρο σε 32 μόνον από τους 120 
δικαστές, εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία 
το μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 
μεταξύ του Προέδρου και της κοινότητας 

16. υπενθυμίζει ότι, ήδη το 2017, οι 
αλλαγές στη μέθοδο καθορισμού των 
υποψηφίων για τη θέση του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν 
επέτρεψαν στους δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
στη διαδικασία επιλογής και εναπόθεσαν 
την απόφαση στην κρίση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας· καταγγέλλει το γεγονός 
ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 
περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη 
συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία 
επιλογής του Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεσπίζοντας μια 
θέση μεταβατικού Πρώτου Προέδρου που 
διορίζεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και μειώνοντας την απαρτία 
στον τρίτο γύρο σε 32 μόνον από τους 125 
δικαστές, εγκαταλείποντας έτσι στην ουσία 
το μοντέλο επιμερισμού των εξουσιών 
μεταξύ του Προέδρου και της κοινότητας 
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των δικαστών, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 183 παράγραφος 3 του Συντάγματος 
της Πολωνίας26·

των δικαστών, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 183 παράγραφος 3 του Συντάγματος 
της Πολωνίας26·

_________________ _________________
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 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, CDL-PI(2020)002, παρ. 
51-55.

(Ο αριθμός των δικαστών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου αυξήθηκε από 120 σε 125 
δυνάμει του διατάγματος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 3ης 
Ιουνίου 2019, με το οποίο τροποποιήθηκε ο 
σχετικός κανονισμός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου.)

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι, μετά την 
ολοκλήρωση της θητείας του Πρώτου 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
τον Απρίλιο του 2020, ο Πρόεδρος της 
Πολωνίας διόρισε ως επόμενο εκτελούντα 
χρέη Πρώτου Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου έναν δικαστή του οποίου η 
ανεξαρτησία και η αμεροληψία θα 
μπορούσαν να αμφισβητηθούν· σημειώνει 
ότι ο προαναφερθείς εκτελών χρέη 
Προέδρου, καθώς και ο διάδοχός του, ο 
οποίος διορίστηκε επίσης δικαστής του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου από το νέο ΕΔΣ, 
ήταν υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της 
εκλογής υποψηφίων για τη θέση του 
επόμενου Πρώτου Προέδρου του 
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Ανωτάτου Δικαστηρίου από τη Γενική 
Συνέλευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
ότι η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων 
δεν ήταν σύμμορφη προς τον κανονισμό 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
παραβίασε βασικά πρότυπα διασκέψεων 
μεταξύ των μελών της Γενικής 
Συνέλευσης· εκφράζει περαιτέρω τον 
προβληματισμό του σχετικά με τις 
αναφορές για απόπειρες των εκτελούντων 
χρέη Προέδρου να εμποδίσουν τον 
διάλογο μεταξύ των δικαστών που 
συμμετείχαν στην εκλογή και σχετικά με 
τις εικαζόμενες απόπειρες χειραγώγησης 
της ψήφου στη Γενική Συνέλευση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. σημειώνει με λύπη ότι οι 
αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα 
της εκλογικής διαδικασίας στη Γενική 
Συνέλευση, καθώς και σχετικά με την 
αμεροληψία και την ανεξαρτησία των 
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εκτελούντων χρέη Προέδρου κατά τη 
διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 
νομιμότητα του νέου Πρώτου Προέδρου 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου που 
διορίστηκε από τον Πρόεδρο της 
Πολωνίας στις 25 Μαΐου 2020 και, 
επομένως, να θέσουν υπό αμφισβήτηση 
την ανεξαρτησία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, στις 25 Μαΐου 2020, ο 
Πρόεδρος της Πολωνίας διόρισε τον νέο 
Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, παρόλο που η Γενική 
Συνέλευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
δεν είχε υποβάλει ακόμα επισήμως 
κατάλογο υποψηφίων στον Πρόεδρο, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 183 του 
Συντάγματος της Πολωνίας, γεγονός που 
υπονομεύει περαιτέρω τον διαχωρισμό 
των εξουσιών και επηρεάζει αρνητικά τη 
νομιμότητα του νέου Πρώτου Προέδρου 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου· υπενθυμίζει 
ότι παρόμοια παραβίαση του νόμου από 
τον Πρόεδρο της Πολωνίας υπήρξε κατά 
τον διορισμό του Προέδρου του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 98
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. συμμερίζεται την ανησυχία της 
Επιτροπής για το γεγονός ότι η εξουσία 
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας (και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης) να ασκεί επιρροή σε 
πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τον 
διορισμό υπευθύνου πειθαρχικών 
διαδικασιών ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, αποκλείοντας 
τον υπεύθυνο πειθαρχικών διαδικασιών 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου από μια εν 
εξελίξει διαδικασία, εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών και ενδέχεται να θίγει την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας27·

17. αναγνωρίζει ότι οι εξουσίες του 
Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
για τον διορισμό υπευθύνου πειθαρχικών 
διαδικασιών κατά δικαστών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου ανήκουν στο 
πλαίσιο του μηχανισμού των 
κυβερνητικών ελέγχων και ισορροπιών·

_________________
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

Τροπολογία 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, 
στην απόφασή του της 24ης Ιουνίου 
201928, ότι η μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εν ενεργεία 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης και 
παραβιάζει την αρχή της μονιμότητας 
των δικαστών και, κατά συνέπεια, την 
αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, 
έχοντας προηγουμένως εγκρίνει, με 
απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, 
αίτηση της Επιτροπής για τη λήψη 
προσωρινών μέτρων επί του θέματος 
αυτού29· σημειώνει ότι οι πολωνικές 
αρχές ενέκριναν τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την 
απόφαση του ΔΕΕ, ενέργεια που συνιστά 
τη μοναδική μέχρι στιγμής περίπτωση 
κατά την οποία κατάργησαν 
μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης μετά από απόφαση του ΔΕΕ·

18. σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές 
έχουν εγκρίνει τροπολογία του νόμου περί 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου 
να συμμορφωθούν με την απόφαση του 
ΔΕΕ, η οποία θεωρείται απόδειξη της 
προθυμίας των πολωνικών αρχών να 
συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε 
διάλογο με τα όργανα της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού κλάδου σε συνέχεια της 
απόφασης του ΔΕΕ, παρότι ο 
συγκεκριμένος τομέας παραμένει 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών·

_________________
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

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, 
στην απόφασή του της 24ης Ιουνίου 

18. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, 
στην απόφασή του της 24ης Ιουνίου 



PE652.541v01-00 68/177 AM\1206319EL.docx

EL

201928, ότι η μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εν ενεργεία 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης και 
παραβιάζει την αρχή της μονιμότητας των 
δικαστών και, κατά συνέπεια, την αρχή της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, έχοντας 
προηγουμένως εγκρίνει, με απόφαση της 
17ης Δεκεμβρίου 2018, αίτηση της 
Επιτροπής για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων επί του θέματος αυτού29· 
σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές 
ενέκριναν τροποποίηση του νόμου σχετικά 
με το Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου 
να συμμορφωθούν με την απόφαση του 
ΔΕΕ, ενέργεια που συνιστά τη μοναδική 
μέχρι στιγμής περίπτωση κατά την οποία 
κατάργησαν μεταρρύθμιση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης μετά 
από απόφαση του ΔΕΕ·

201928, ότι η μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εν ενεργεία 
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης και 
παραβιάζει την αρχή της μονιμότητας των 
δικαστών και, κατά συνέπεια, την αρχή της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, έχοντας 
προηγουμένως εγκρίνει, με απόφαση της 
17ης Δεκεμβρίου 2018, αίτηση της 
Επιτροπής για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων επί του θέματος αυτού29· 
σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές 
ενέκριναν τροποποίηση του νόμου σχετικά 
με το Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου 
να συμμορφωθούν με την απόφαση του 
ΔΕΕ, ενέργεια που συνιστά τη μοναδική 
μέχρι στιγμής περίπτωση κατά την οποία 
κατάργησαν αλλαγές στο σύστημα 
απονομής δικαιοσύνης μετά από απόφαση 
του ΔΕΕ·

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

28 Απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης 
Ιουνίου 2019, Επιτροπή κατά Πολωνίας, 
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 Διάταξη του Δικαστηρίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2018, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, C-619/18 R, 
ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. en

Τροπολογία 101
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2017 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 

19. επισημαίνει ότι η οργάνωση και η 
δομή του δικαστικού συστήματος 
εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα 
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που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο 
ΕΔΣ και στους οποίους ανατέθηκαν 
ειδικές εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης 
της εξουσίας του έκτακτου τμήματος να 
ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που 
εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω 
έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία 
του πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές 
(του Ανωτάτου Δικαστηρίου), 
δημιουργώντας εκ των πραγμάτων ένα 
«Ανώτατο Δικαστήριο εντός του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου»30·

των κρατών μελών·

_________________
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. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2017 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 
που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο ΕΔΣ 
και στους οποίους ανατέθηκαν ειδικές 

19. υπενθυμίζει ότι το 2017 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 
που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο ΕΔΣ 
και στους οποίους ανατέθηκαν ειδικές 
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εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας του έκτακτου τμήματος να 
ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που 
εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω 
έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία 
του πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές (του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου), δημιουργώντας 
εκ των πραγμάτων ένα «Ανώτατο 
Δικαστήριο εντός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου»30·

εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας του έκτακτου τμήματος να 
ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που 
εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω 
έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία 
του πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και των κοινών 
δικαστηρίων, δημιουργώντας εκ των 
πραγμάτων ένα «Ανώτατο Δικαστήριο 
εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου»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 ΟΑΣΕ - Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Γνωμοδότηση της 13ης Νοεμβρίου 2017, 
σ. 7-20· Επιτροπή της Βενετίας, 
Γνωμοδότηση της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 
2017, παρ. 43· σύσταση (ΕΕ) 2018/103, 
αιτιολογική σκέψη 25· Ομάδα χωρών 
κατά της διαφθοράς (GRECO), 
Addendum to the Fourth Round 
Evaluation Report on Poland (Rule 34) of 
18-22 June 2018 [Προσθήκη στην έκθεση 
για τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης 
σχετικά με την Πολωνία (κανονισμός 34) 
της 18ης-22ας Ιουνίου 2018], παρ. 31· 
Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 8.

Or. en

Τροπολογία 103
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2017 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 

19. υπενθυμίζει ότι το 2018 
δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στο 
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Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 
που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο ΕΔΣ 
και στους οποίους ανατέθηκαν ειδικές 
εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας του έκτακτου τμήματος να 
ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που 
εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω 
έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία 
του πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές (του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου), δημιουργώντας 
εκ των πραγμάτων ένα «Ανώτατο 
Δικαστήριο εντός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου»30·

Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα το 
πειθαρχικό τμήμα και το έκτακτο τμήμα, 
που στελεχώθηκαν με νεοδιορισθέντες 
δικαστές, τους οποίους επέλεξε το νέο ΕΔΣ 
και στους οποίους ανατέθηκαν ειδικές 
εξουσίες – συμπεριλαμβανομένης της 
εξουσίας του έκτακτου τμήματος να 
ακυρώνει οριστικές αποφάσεις που 
εξέδωσαν κατώτερα δικαστήρια ή και το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω 
έκτακτης επανεξέτασης, και την εξουσία 
του πειθαρχικού τμήματος να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα σε άλλους δικαστές (του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου), δημιουργώντας 
εκ των πραγμάτων ένα «Ανώτατο 
Δικαστήριο εντός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου»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 ΟΑΣΕ - Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Γνωμοδότηση της 13ης Νοεμβρίου 2017, 
σ. 7-20· Επιτροπή της Βενετίας, 
Γνωμοδότηση της 8ης-9ης Δεκεμβρίου 
2017, παρ. 43· σύσταση (ΕΕ) 2018/103, 
αιτιολογική σκέψη 25· Ομάδα χωρών 
κατά της διαφθοράς (GRECO), 
Addendum to the Fourth Round 
Evaluation Report on Poland (Rule 34) of 
18-22 June 2018 [Προσθήκη στην έκθεση 
για τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης 
σχετικά με την Πολωνία (κανονισμός 34) 
της 18ης-22ας Ιουνίου 2018], παρ. 31· 
Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 8.

(Ο νέος νόμος σχετικά με το Ανώτατο 
Δικαστήριο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 
2017, όμως, από οργανωτική άποψη, 
αμφότερα τα τμήματα δημιουργήθηκαν και 
άρχισαν την εκδίκαση υποθέσεων στο τέλος 
του 2018. Οι πρώτοι διορισμοί δικαστών 
στο νεοσυσταθέν τμήμα του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκαν από τον 
Πρόεδρο Duda στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 
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και τις 10 Οκτωβρίου 2018.)

Or. en

Τροπολογία 104
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι, στην απόφασή 
του της 19ης Νοεμβρίου 201931, το ΔΕΕ, 
απαντώντας σε αίτηση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου (τμήμα εργατικού δικαίου 
και κοινωνικών ασφαλίσεων, εφεξής 
«τμήμα εργατικών διαφορών») για την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης 
σχετικά με το πειθαρχικό τμήμα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, απεφάνθη ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν την υποχρέωση 
να αγνοούν διατάξεις του εθνικού δικαίου 
που προβλέπουν ότι αρμόδιο για την 
εκδίκαση υπόθεσης, που άπτεται της 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, είναι 
όργανο που δεν πληροί τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 105
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι το αιτούν Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών) 
απεφάνθη στη συνέχεια, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 2019, ότι το 
πειθαρχικό τμήμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξάρτητου και 
αμερόληπτου δικαστηρίου, και ότι το 
Ανώτατο Δικαστήριο (τμήματα αστικών, 
ποινικών και εργατικών διαφορών) 
ενέκρινε ψήφισμα, στις 23 Ιανουαρίου 
2020, στο οποίο επανέλαβε ότι το 
πειθαρχικό τμήμα δεν συνιστά δικαστήριο 
λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι 
ανεξάρτητο και, ως εκ τούτου, οι 
αποφάσεις του θεωρούνται άκυρες· 
σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι οι 
πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι οι 
αποφάσεις αυτές στερούνται νομικής 
σημασίας όσον αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας του πειθαρχικού τμήματος 
και του ΕΔΣ, και ότι το Συνταγματικό 
Δικαστήριο «ανέστειλε» το ψήφισμα της 
23ης Ιανουαρίου 2020, δημιουργώντας 
μια επικίνδυνη δυαρχία στο δικαστικό 
σύστημα στην Πολωνία και, επιπλέον, 
αψηφώντας ανοικτά την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης και το καθεστώς 
που αναγνωρίζεται στο ΔΕΕ βάσει του 
άρθρου 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ32·

21. σημειώνει ότι η απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει 
διευκρινίσει την αντιπαράθεση σχετικά 
με το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και έχει αποσοβήσει τον 
κίνδυνο δυαρχίας στο δικαστικό σύστημα 
στην Πολωνία·

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

Or. pl

Τροπολογία 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



PE652.541v01-00 74/177 AM\1206319EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. σημειώνει ότι το αιτούν Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών) 
απεφάνθη στη συνέχεια, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 2019, ότι το 
πειθαρχικό τμήμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, και ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήματα αστικών, ποινικών 
και εργατικών διαφορών) ενέκρινε 
ψήφισμα, στις 23 Ιανουαρίου 2020, στο 
οποίο επανέλαβε ότι το πειθαρχικό τμήμα 
δεν συνιστά δικαστήριο λόγω του 
γεγονότος ότι δεν είναι ανεξάρτητο και, ως 
εκ τούτου, οι αποφάσεις του θεωρούνται 
άκυρες· σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι 
οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι οι 
αποφάσεις αυτές στερούνται νομικής 
σημασίας όσον αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας του πειθαρχικού τμήματος και 
του ΕΔΣ, και ότι το Συνταγματικό 
Δικαστήριο «ανέστειλε» το ψήφισμα της 
23ης Ιανουαρίου 2020, δημιουργώντας μια 
επικίνδυνη δυαρχία στο δικαστικό 
σύστημα στην Πολωνία και, επιπλέον, 
αψηφώντας ανοικτά την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης και το καθεστώς που 
αναγνωρίζεται στο ΔΕΕ βάσει του άρθρου 
19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ32·

21. σημειώνει ότι το αιτούν Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών) 
απεφάνθη στη συνέχεια, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 2019, ότι το 
πειθαρχικό τμήμα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, και ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήματα αστικών, ποινικών 
και εργατικών διαφορών) ενέκρινε 
ψήφισμα, στις 23 Ιανουαρίου 2020, στο 
οποίο επανέλαβε ότι το πειθαρχικό τμήμα 
δεν συνιστά δικαστήριο λόγω του 
γεγονότος ότι δεν είναι ανεξάρτητο και, ως 
εκ τούτου, οι αποφάσεις του θεωρούνται 
άκυρες· σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι 
οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι οι 
αποφάσεις αυτές στερούνται νομικής 
σημασίας όσον αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας του πειθαρχικού τμήματος και 
του ΕΔΣ, και ότι το Συνταγματικό 
Δικαστήριο «ανέστειλε» το ψήφισμα της 
23ης Ιανουαρίου 2020, δημιουργώντας μια 
επικίνδυνη δυαρχία στο δικαστικό 
σύστημα στην Πολωνία και, επιπλέον, 
αψηφώντας ανοικτά την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης και το καθεστώς που 
αναγνωρίζεται στο ΔΕΕ βάσει του άρθρου 
19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, διότι 
περιορίζει την αποτελεσματικότητα και 
την εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΕ 
της 19ης Νοεμβρίου 201932·

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

32 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 38.

Or. en
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Τροπολογία 107
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση του ΔΕΕ, της 8ης Απριλίου 
202033, με την οποία ζητείται από την 
Πολωνία να αναστείλει αμέσως την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και καλεί τις 
πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν αμελλητί 
την απόφαση· καλεί την Επιτροπή να 
κινήσει επειγόντως διαδικασία επί 
παραβάσει σε σχέση με τις εθνικές 
διατάξεις που αφορούν τις εξουσίες του 
έκτακτου τμήματος, δεδομένου ότι η 
σύνθεσή του πάσχει από τα ίδια νομικά 
ελαττώματα με το πειθαρχικό τμήμα·

22. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση του ΔΕΕ, της 8ης Απριλίου 
202033, με την οποία ζητείται από την 
Πολωνία να αναστείλει αμέσως την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και καλεί τις 
πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν αμελλητί 
την απόφαση· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει επιπρόσθετο αίτημα με το οποίο 
θα ζητείται η επιβολή προστίμου διότι η 
Πολωνία δεν συμμορφώθηκε πλήρως με 
τα προσωρινά μέτρα που επιβλήθηκαν· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει επειγόντως 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
εθνικές διατάξεις που αφορούν τις 
εξουσίες του έκτακτου τμήματος, 
δεδομένου ότι η σύνθεσή του πάσχει από 
τα ίδια νομικά ελαττώματα με το 
πειθαρχικό τμήμα·

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

33 Διάταξη του Δικαστηρίου της 8ης 
Απριλίου 2018, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en

Τροπολογία 108
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση του ΔΕΕ, της 8ης Απριλίου 
202033, με την οποία ζητείται από την 
Πολωνία να αναστείλει αμέσως την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και καλεί τις 
πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν αμελλητί 
την απόφαση· καλεί την Επιτροπή να 
κινήσει επειγόντως διαδικασία επί 
παραβάσει σε σχέση με τις εθνικές 
διατάξεις που αφορούν τις εξουσίες του 
έκτακτου τμήματος, δεδομένου ότι η 
σύνθεσή του πάσχει από τα ίδια νομικά 
ελαττώματα με το πειθαρχικό τμήμα·

22. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση του ΔΕΕ, της 8ης Απριλίου 
2020[1], με την οποία ζητείται από την 
Πολωνία να αναστείλει αμέσως την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με τις εξουσίες του πειθαρχικού τμήματος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου· λαμβάνει υπό 
σημείωση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τις πολωνικές αρχές 
σχετικά με την έγκαιρη εφαρμογή της 
απόφασης εντός της προθεσμίας σε 
σχέση με την εντολή αριθ. 55/2020 του 
υπηρεσιακού Πρώτου Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την 
εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΕ· 
Διάταξη του Δικαστηρίου της 8ης 
Απριλίου 2020, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, 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. pl

Τροπολογία 109
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν δικαστικό 
συμβούλιο, αλλά ότι, εφόσον συγκροτηθεί 
τέτοιο συμβούλιο, η ανεξαρτησία του 
πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και το Σύνταγμα· 
υπενθυμίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του 

23. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν δικαστικό 
συμβούλιο, και ότι η ανεξαρτησία του 
στην Πολωνία διασφαλίζεται σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το Σύνταγμα· 
αναγνωρίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση 
του ΕΔΣ, του αρμόδιου οργάνου για τη 
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ΕΔΣ κατά την περίοδο 2017-2018, του 
αρμόδιου οργάνου για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των 
δικαστών σύμφωνα με το άρθρο 186 
παράγραφος 1 του πολωνικού 
Συντάγματος, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία απώλεσε την εξουσία να ορίζει 
εκπροσώπους στο ΕΔΣ και, ως εκ τούτου, 
την επιρροή της στην πρόσληψη και την 
προαγωγή των δικαστών· υπενθυμίζει ότι, 
πριν από τη μεταρρύθμιση του 2017, 15 
από τα 25 μέλη του ΕΔΣ ήταν δικαστές 
που είχαν εκλεγεί από τους συναδέλφους 
τους, ενώ από τη μεταρρύθμιση του 2017 
και μετά οι εν λόγω δικαστές εκλέγονται 
από την πολωνική Δίαιτα· εκφράζει τη 
βαθιά του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την 
άμεση αντικατάσταση, στις αρχές του 
2018, όλων των μελών που είχαν 
διοριστεί βάσει των παλαιών κανόνων, 
οδήγησε σε εκτεταμένη πολιτικοποίηση 
του ΕΔΣ34·

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού συστήματος και των δικαστών 
σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 1 
του πολωνικού Συντάγματος, η δικαστική 
κοινότητα στην Πολωνία δεν έχασε το 
δικαίωμά της να ορίζει εκπροσώπους στο 
ΕΔΣ από το 2017 έως το 2018 και, ως εκ 
τούτου, είναι ικανή να επηρεάζει την 
πρόσληψη και την προαγωγή των 
δικαστών·

_________________
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. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος



PE652.541v01-00 78/177 AM\1206319EL.docx

EL

Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν δικαστικό 
συμβούλιο, αλλά ότι, εφόσον συγκροτηθεί 
τέτοιο συμβούλιο, η ανεξαρτησία του 
πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και το Σύνταγμα· 
υπενθυμίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του 
ΕΔΣ κατά την περίοδο 2017-2018, του 
αρμόδιου οργάνου για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των 
δικαστών σύμφωνα με το άρθρο 186 
παράγραφος 1 του πολωνικού 
Συντάγματος, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία απώλεσε την εξουσία να ορίζει 
εκπροσώπους στο ΕΔΣ και, ως εκ τούτου, 
την επιρροή της στην πρόσληψη και την 
προαγωγή των δικαστών· υπενθυμίζει ότι, 
πριν από τη μεταρρύθμιση του 2017, 15 
από τα 25 μέλη του ΕΔΣ ήταν δικαστές 
που είχαν εκλεγεί από τους συναδέλφους 
τους, ενώ από τη μεταρρύθμιση του 2017 
και μετά οι εν λόγω δικαστές εκλέγονται 
από την πολωνική Δίαιτα· εκφράζει τη 
βαθιά του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την 
άμεση αντικατάσταση, στις αρχές του 
2018, όλων των μελών που είχαν διοριστεί 
βάσει των παλαιών κανόνων, οδήγησε σε 
εκτεταμένη πολιτικοποίηση του ΕΔΣ34·

23. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν δικαστικό 
συμβούλιο, αλλά ότι, εφόσον συγκροτηθεί 
τέτοιο συμβούλιο, η ανεξαρτησία του 
πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και το Σύνταγμα· 
υπενθυμίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του 
ΕΔΣ κατά την περίοδο 2017-2018, του 
αρμόδιου οργάνου για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των 
δικαστών σύμφωνα με το άρθρο 186 
παράγραφος 1 του πολωνικού 
Συντάγματος, η δικαστική κοινότητα στην 
Πολωνία απώλεσε την εξουσία να ορίζει 
εκπροσώπους στο ΕΔΣ και, ως εκ τούτου, 
την επιρροή της στην πρόσληψη και την 
προαγωγή των δικαστών· υπενθυμίζει ότι, 
πριν από τη μεταρρύθμιση του 2017, 15 
από τα 25 μέλη του ΕΔΣ ήταν δικαστές 
που είχαν εκλεγεί από τους συναδέλφους 
τους, ενώ από τη μεταρρύθμιση του 2017 
και μετά οι εν λόγω δικαστές εκλέγονται 
από την πολωνική Δίαιτα· εκφράζει τη 
βαθιά του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την 
πρόωρη λήξη, στις αρχές του 2018, της 
θητείας όλων των μελών που είχαν 
διοριστεί βάσει των παλαιών κανόνων, 
οδήγησε σε εκτεταμένη πολιτικοποίηση 
του ΕΔΣ34·

_________________ _________________
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 Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των 
Ευρωπαίων Δικαστών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, Γνωμοδοτήσεις του 
Προεδρείου της 7ης Απριλίου 2017 και 
της 12ης Οκτωβρίου 2017· 
ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Final 
Opinion on Draft Amendments to the Act 
of the NCJ (Τελική γνωμοδότηση επί του 
σχεδίου τροποποιήσεων του νόμου του 
ΕΔΣ), 5 Μαΐου 2017· Επιτροπή της 
Βενετίας, Γνωμοδότηση της 8ης-9ης 
Δεκεμβρίου 2017, παρ. 5-7· Ομάδα 
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χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO), 
Ad hoc Report on Poland (Rule 34) of 19-
23 March 2018 and Addendum of 18-22 
June 2018 [Ειδική έκθεση για την 
Πολωνία (κανονισμός 34) της 19ης-23ης 
Μαρτίου 2018 και προσθήκη της 18ης-
22ας Ιουνίου 2018]· Επιτροπή της 
Βενετίας και Διεύθυνση συνεργασίας για 
την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 42 και 61.

Or. en

Τροπολογία 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών 
διαφορών), εφαρμόζοντας τα κριτήρια 
που όρισε το ΔΕΕ στην απόφασή του της 
19ης Νοεμβρίου 2019, έκρινε, στην 
απόφασή του της 5ης Δεκεμβρίου 2019 
και στις αποφάσεις του της 15ης 
Ιανουαρίου 2020, ότι ο αποφασιστικός 
ρόλος του νέου ΕΔΣ στην επιλογή των 
δικαστών του νεοσυσταθέντος 
πειθαρχικού τμήματος υπονομεύει την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
τελευταίου·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 112
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, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών), 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια που όρισε το 
ΔΕΕ στην απόφασή του της 19ης 
Νοεμβρίου 2019, έκρινε, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 2019 και στις 
αποφάσεις του της 15ης Ιανουαρίου 2020, 
ότι ο αποφασιστικός ρόλος του νέου ΕΔΣ 
στην επιλογή των δικαστών του 
νεοσυσταθέντος πειθαρχικού τμήματος 
υπονομεύει την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία του τελευταίου·

24. υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο (τμήμα εργατικών διαφορών), 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια που όρισε το 
ΔΕΕ στην απόφασή του της 19ης 
Νοεμβρίου 2019, έκρινε, στην απόφασή 
του της 5ης Δεκεμβρίου 2019 και στις 
αποφάσεις του της 15ης και της 23ης 
Ιανουαρίου 2020, ότι ο αποφασιστικός 
ρόλος του νέου ΕΔΣ στην επιλογή των 
δικαστών του νεοσυσταθέντος πειθαρχικού 
τμήματος υπονομεύει την ανεξαρτησία και 
την αμεροληψία του τελευταίου· εκφράζει 
τον προβληματισμό του για το νομικό 
καθεστώς των δικαστών που διορίστηκαν 
ή προάχθηκαν από το ΕΔΣ στην 
τρέχουσα σύνθεσή του και για τον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 
συμμετοχή τους στην εκδίκαση 
υποθέσεων στην εγκυρότητα και τη 
νομιμότητα των διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 113
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) 
ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του νέου 
ΕΔΣ στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω του 
ότι δεν πληρούσε πλέον τις απαιτήσεις 
της ανεξαρτησίας από την εκτελεστική 

διαγράφεται
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και την νομοθετική εξουσία, και εξετάζει 
τώρα το ενδεχόμενο πλήρους αποπομπής 
του νέου ΕΔΣ35·

_________________
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

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) 
ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του νέου 
ΕΔΣ στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω του 
ότι δεν πληρούσε πλέον τις απαιτήσεις της 
ανεξαρτησίας από την εκτελεστική και την 
νομοθετική εξουσία, και εξετάζει τώρα το 
ενδεχόμενο πλήρους αποπομπής του νέου 
ΕΔΣ35·

25. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) 
ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του νέου 
ΕΔΣ στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω του 
ότι δεν πληρούσε πλέον τις απαιτήσεις της 
ανεξαρτησίας από την εκτελεστική και την 
νομοθετική εξουσία, και κίνησε 
διαδικασία αποπομπής τον Απρίλιο του 
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 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), Επιστολή της 21ης 
Φεβρουαρίου 2020 του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του ENCJ. Βλ. επίσης την 
επιστολή της 4ης Μαΐου 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών προς 
υποστήριξη του ENCJ.

Or. en

Τροπολογία 115
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Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του 
νόμου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με 
το ΕΔΣ και να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
αναστείλει τις δραστηριότητες του νέου 
ΕΔΣ μέσω προσωρινών μέτρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ 
και να ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει 
τις δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω 
προσωρινών μέτρων·

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ, 
όπως τροποποιήθηκε το 2017, και να 
ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει τις 
δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω 
προσωρινών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ 
και να ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει 
τις δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω 
προσωρινών μέτρων·

26. δεν θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής 
λόγος να καλέσει την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ 
και να ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει 
τις δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω 
προσωρινών μέτρων·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το ΕΔΣ 
και να ζητήσει από το ΔΕΕ να αναστείλει 
τις δραστηριότητες του νέου ΕΔΣ μέσω 
προσωρινών μέτρων·

26. καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του νόμου 
της 8ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το 
ΕΔΣ και να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
αναστείλει τις δραστηριότητες του νέου 
ΕΔΣ μέσω προσωρινών μέτρων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κανόνες που διέπουν την οργάνωση των 
τακτικών δικαστηρίων και τον διορισμό 
προέδρων δικαστηρίων

Κανόνες που διέπουν την οργάνωση των 
τακτικών δικαστηρίων, τον διορισμό 
προέδρων δικαστηρίων και το καθεστώς 
συνταξιοδότησης των δικαστών των 
τακτικών δικαστηρίων
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Or. en

Τροπολογία 120
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
οποίος, στο πλαίσιο του πολωνικού 
συστήματος, είναι ταυτόχρονα και Γενικός 
Εισαγγελέας, ανέλαβε την εξουσία να 
διορίζει και να παύει τους προέδρους των 
κατώτερων δικαστηρίων κατά την κρίση 
του κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου έξι μηνών, και για το γεγονός 
ότι το 2017-2018 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης αντικατέστησε πάνω από 
εκατό προέδρους και αντιπροέδρους 
δικαστηρίων· σημειώνει ότι, μετά από 
αυτή την περίοδο, η απομάκρυνση των 
προέδρων δικαστηρίων παρέμεινε στην 
κρίση του Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς 
η εξουσία αυτή να ελέγχεται 
αποτελεσματικά· σημειώνει, επιπλέον, ότι 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε και 
άλλες «πειθαρχικές» εξουσίες έναντι των 
προέδρων των δικαστηρίων, ενώ οι 
πρόεδροι των ανώτερων δικαστηρίων 
διαθέτουν πλέον ευρείες διοικητικές 
εξουσίες έναντι των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων36· εκφράζει τη 
λύπη του για αυτή τη σημαντική 
οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος στην Πολωνία37·

27. αναγνωρίζει ότι ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης, ο οποίος, στο πλαίσιο του 
πολωνικού συστήματος, είναι ταυτόχρονα 
και Γενικός Εισαγγελέας, σύμφωνα με την 
αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών 
επί της οργάνωσης του δικαστικού 
συστήματος, έχει αναλάβει την εξουσία 
να διορίζει και να απολύει τους προέδρους 
των κατώτερων δικαστηρίων, όπως 
συμβαίνει και σε πολλά άλλα κράτη μέλη· 
αναγνωρίζει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
στην Πολωνία, όπως και σε άλλα κράτη 
μέλη, έχει «πειθαρχικές» εξουσίας επί των 
προέδρων των δικαστηρίων και των 
προέδρων των ανώτερων δικαστηρίων, οι 
οποίοι με τη σειρά τους έχουν διοικητικές 
εξουσίες επί των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων·

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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
οποίος, στο πλαίσιο του πολωνικού 
συστήματος, είναι ταυτόχρονα και Γενικός 
Εισαγγελέας, ανέλαβε την εξουσία να 
διορίζει και να παύει τους προέδρους των 
κατώτερων δικαστηρίων κατά την κρίση 
του κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου έξι μηνών, και για το γεγονός ότι 
το 2017-2018 ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
αντικατέστησε πάνω από εκατό προέδρους 
και αντιπροέδρους δικαστηρίων· 
σημειώνει ότι, μετά από αυτή την περίοδο, 
η απομάκρυνση των προέδρων 
δικαστηρίων παρέμεινε στην κρίση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς η εξουσία 
αυτή να ελέγχεται αποτελεσματικά· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης ανέλαβε και άλλες 
«πειθαρχικές» εξουσίες έναντι των 
προέδρων των δικαστηρίων, ενώ οι 
πρόεδροι των ανώτερων δικαστηρίων 
διαθέτουν πλέον ευρείες διοικητικές 
εξουσίες έναντι των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων36· εκφράζει τη 
λύπη του για αυτή τη σημαντική 
οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος στην Πολωνία37·

27. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
οποίος, στο πλαίσιο του πολωνικού 
συστήματος, είναι ταυτόχρονα και Γενικός 
Εισαγγελέας, ανέλαβε την εξουσία να 
διορίζει και να παύει τους προέδρους των 
κατώτερων δικαστηρίων κατά την κρίση 
του κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου έξι μηνών, και για το γεγονός ότι 
το 2017-2018 ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
αντικατέστησε πάνω από εκατό πενήντα 
προέδρους και αντιπροέδρους 
δικαστηρίων· σημειώνει ότι, μετά από 
αυτή την περίοδο, η απομάκρυνση των 
προέδρων δικαστηρίων παρέμεινε στην 
κρίση του Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς η 
εξουσία αυτή να ελέγχεται 
αποτελεσματικά· σημειώνει, επιπλέον, ότι 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε και 
άλλες «πειθαρχικές» εξουσίες έναντι των 
προέδρων των δικαστηρίων, ενώ οι 
πρόεδροι των ανώτερων δικαστηρίων 
διαθέτουν πλέον ευρείες διοικητικές 
εξουσίες έναντι των προέδρων των 
κατώτερων δικαστηρίων36· εκφράζει τη 
λύπη του για αυτή τη σημαντική 
οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος στην Πολωνία37·

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

36 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 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 Βλ. επίσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Προεδρείο του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών 
(CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 
Ιουνίου 2018.

(Ο συνολικός αριθμός των Προέδρων και 
Αντιπροέδρων των δικαστηρίων που 
εκδιώχθηκαν βάσει των αναφερόμενων 
διατάξεων είναι 158, σύμφωνα με δεδομένα 
που χορήγησε επισήμως το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης κατόπιν αιτήματος της 
Πολωνικής Ένωσης Δικαστών «Iustitia».)

Or. en

Τροπολογία 122
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο νόμος της 20ής Δεκεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση του νόμου περί 
των κοινών δικαστηρίων και ορισμένων 
άλλων νόμων, που τέθηκε σε ισχύ την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, τροποποίησε τη 
σύνθεση των γενικών συνελεύσεων των 
δικαστών και μεταβίβασε ορισμένες από 
τις εξουσίες των εν λόγω οργάνων 
δικαστικής αυτοδιοίκησης στα σώματα των 
προέδρων δικαστηρίων, οι οποίοι 
διορίζονται από τον υπουργό 
Δικαιοσύνης38·

28. αναγνωρίζει ότι οι πολωνικές 
αρχές, με τον νόμο της 20ής Δεκεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση του νόμου περί 
των κοινών δικαστηρίων και ορισμένων 
άλλων νόμων, που τέθηκε σε ισχύ την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, μπόρεσαν, σύμφωνα 
με την αρχή της κυριαρχίας των κρατών 
μελών όσον αφορά την οργάνωση του 
δικαστικού συστήματος, να 
τροποποιήσουν τη σύνθεση των γενικών 
συνελεύσεων των δικαστών και να 
μεταβιβάσουν ορισμένες από τις εξουσίες 
των εν λόγω οργάνων δικαστικής 
αυτοδιοίκησης στα σώματα των προέδρων 
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δικαστηρίων, οι οποίοι διορίζονται από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης·

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

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, 
στην απόφασή του της 5ης Νοεμβρίου 
201938α, ότι οι διατάξεις του πολωνικού 
νόμου για την τροποποίηση του νόμου 
σχετικά με την οργάνωση των τακτικών 
δικαστηρίων, οι οποίες μείωσαν την 
ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών 
των τακτικών δικαστηρίων, ενώ, 
παράλληλα, επέτρεψαν στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης να αποφασίζει σχετικά με 
την παράταση της ενεργούς υπηρεσίας 
τους, και θέσπισαν διαφορετική ηλικία 
συνταξιοδότησης ανάλογα με το φύλο 
των δικαστών, αντίκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία·
_________________
38α Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2019, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, C-192/18, 
ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Τροπολογία 124
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. στηλιτεύει τις νέες διατάξεις που 
θεσπίζουν περαιτέρω πειθαρχικά 
παραπτώματα και κυρώσεις για δικαστές 
και προέδρους δικαστηρίων, καθώς 
συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την 
ανεξαρτησία του δικαστικού 
συστήματος39· καταγγέλλει τις νέες 
διατάξεις που απαγορεύουν κάθε πολιτική 
δραστηριότητα των δικαστών, 
υποχρεώνουν τους δικαστές να 
γνωστοποιούν δημοσίως τη συμμετοχή 
τους σε ενώσεις και περιορίζουν 
σημαντικά τις συνεδριάσεις των οργάνων 
δικαστικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες είναι 
αντίθετες προς τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου, της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας, περιορίζοντας την 
ελευθερία έκφρασης των δικαστών40·

29. αναγνωρίζει τη συνάφεια της νέας 
νομοθεσίας που απαγορεύει όλες τις 
πολιτικές δραστηριότητες των δικαστών, 
τους υποχρεώνει να γνωστοποιούν 
δημοσίως τη συμμετοχή τους σε ενώσεις 
και περιορίζει σημαντικά τις συνεδριάσεις 
των οργάνων δικαστικής αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διάκριση των εξουσιών 
και να διασφαλιστεί η λειτουργία πολιτικά 
ουδέτερων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων·

_________________
39 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion 
on the Bill Amending the Act on the 
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

Τροπολογία 125
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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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
την κατάχρηση των πειθαρχικών 
διαδικασιών κατά δικαστών και 
εισαγγελέων στην Πολωνία· εκφράζει τον 
βαθύ προβληματισμό του για την 
πρόταση που κατέθεσε η Εθνική 
Εισαγγελία προς το πειθαρχικό τμήμα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου για την άρση της 
ασυλίας του Δικαστή Igor Tuleya· 
εκφράζει, αντίστοιχα, τον προβληματισμό 
του για την κίνηση πειθαρχικών 
διαδικασιών κατά άλλων δικαστών, 
συμπεριλαμβανομένου του Krystian 
Markiewicz, Προέδρου της Πολωνικής 
Ένωσης Δικαστών «Iustitia», και του 
Pawel Juszczyszyn· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να παύσουν να χρησιμοποιούν 
πειθαρχικές διαδικασίες για να 
συγκαλύπτουν αντίποινα με πολιτικά 
κίνητρα κατά συγκεκριμένων δικαστών 
και εισαγγελέων διότι εφάρμοσαν το 
δίκαιο της ΕΕ ή υπερασπίστηκαν 
δημόσια το κράτος δικαίου στην 
Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
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σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες 
που κινήθηκαν κατά δικαστών των 
κοινών δικαστηρίων όσον αφορά τις 
δικαστικές αποφάσεις τους ή δημόσιες 
δηλώσεις τους υπέρ της ανεξαρτησίας 
του δικαστικού σώματος·

Or. en

Τροπολογία 127
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
άρουν τις νέες διατάξεις (για τα 
πειθαρχικά παραπτώματα και άλλες) που 
εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάζουν 
ζητήματα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας 
άλλων δικαστών υπό το πρίσμα του 
δικαίου της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), μη 
επιτρέποντας, έτσι, στους δικαστές να 
ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης, δηλαδή να μην 
εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις που 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης41·

30. αναγνωρίζει, υπό το πρίσμα των 
εξηγήσεων που δόθηκαν από τις 
πολωνικές αρχές με στόχο τη διασφάλιση 
της λειτουργίας ενός δικαστικού 
συστήματος που χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα και ακεραιότητα, τη 
νομιμότητα της θέσπισης διατάξεων που 
εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάζουν 
ζητήματα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας 
άλλων δικαστών·

_________________
41 OSCE/ODIHR, Urgent Interim 
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
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Τροπολογία 128
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες νέες διατάξεις· καλεί 
την Επιτροπή να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
εφαρμόσει την ταχεία διαδικασία και να 
εγκρίνει προσωρινά μέτρα, εφόσον η 
υπόθεση παραπεμφθεί στο ΔΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες νέες διατάξεις· καλεί την 
Επιτροπή να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
εφαρμόσει την ταχεία διαδικασία και να 
εγκρίνει προσωρινά μέτρα, εφόσον η 
υπόθεση παραπεμφθεί στο ΔΕΕ·

31. δεν θεωρεί, υπό το πρίσμα των 
εξηγήσεων που δόθηκαν από τις 
πολωνικές αρχές και των πορισμάτων της 
παρούσας διαδικασίας, ότι υπάρχει 
βάσιμος λόγος για να κινήσει η Επιτροπή 
διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες νέες διατάξεις· καλεί την 
Επιτροπή να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
εφαρμόσει την ταχεία διαδικασία και να 
εγκρίνει προσωρινά μέτρα, εφόσον η 
υπόθεση παραπεμφθεί στο ΔΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 130
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Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καταδικάζει την εκστρατεία 
δυσφήμισης κατά των Πολωνών 
δικαστών και την εμπλοκή κρατικών 
αξιωματούχων σε αυτήν· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να απέχουν από 
δραστηριότητες που υπονομεύουν τη 
δικαστική εξουσία·

Or. en

Τροπολογία 131
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καταγγέλλει τη συγχώνευση του 
αξιώματος του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
του Γενικού Εισαγγελέα, τις αυξημένες 
εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα στο 
πλαίσιο του εισαγγελικού συστήματος, τις 
αυξημένες εξουσίες του Υπουργού 
Δικαιοσύνης όσον αφορά το δικαστικό 
σώμα (νόμος της 27ης Ιουλίου 2001 για 
την οργάνωση των κοινών δικαστηρίων) 
και τους ανεπαρκείς ελέγχους στις εν 
λόγω εξουσίες (Εθνικό Συμβούλιο 
Εισαγγελέων), καθώς οδηγούν στη 
συσσώρευση υπερβολικά πολλών 
εξουσιών σε ένα πρόσωπο και έχουν 
άμεσες αρνητικές συνέπειες για την 
ανεξαρτησία του εισαγγελικού 
συστήματος από την πολιτική σφαίρα, 
όπως αναφέρει η Επιτροπή της 
Βενετίας42·

32. αναγνωρίζει ότι η συγχώνευση του 
αξιώματος του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
του Γενικού Εισαγγελέα, οι αυξημένες 
εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα στο 
πλαίσιο του εισαγγελικού συστήματος και 
οι αυξημένες εξουσίες του Υπουργού 
Δικαιοσύνης όσον αφορά το δικαστικό 
σώμα (νόμος της 27ης Ιουλίου 2001 για 
την οργάνωση των κοινών δικαστηρίων) 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον 
αφορά την οργάνωση και τη δομή του 
δικαστικού συστήματος·
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_________________
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έκρινε, 
στην απόφασή του της 5ης Νοεμβρίου 
201943α, ότι η μείωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εισαγγελέων 
αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο διότι 
θεσπίζει διαφορετική ηλικία 
συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες 
εισαγγελείς στην Πολωνία·
_________________
43α Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2019, Επιτροπή κατά 
Πολωνίας, C-192/18 
ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. συμφωνεί με την Επιτροπή, την 33. συμφωνεί με την Επιτροπή, την 
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ομάδα 
Κρατών κατά της Διαφθοράς ότι οι 
προαναφερθείσες επιμέρους 
μεταρρυθμίσεις του δικαστικού 
συστήματος, εάν ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδρασή τους και ο συνολικός τους 
αντίκτυπος, συνιστούν σοβαρή, διαρκή και 
συστημική παραβίαση του κράτους 
δικαίου, η οποία επιτρέπει στη νομοθετική 
και την εκτελεστική εξουσία να 
επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του 
δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, 
αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην 
Πολωνία43·

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ομάδα 
Κρατών κατά της Διαφθοράς και τον 
Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την 
ανεξαρτησία των δικαστών και των 
δικηγόρων ότι οι προαναφερθείσες 
επιμέρους αλλαγές στο δικαστικό 
σύστημα, εάν ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδρασή τους και ο συνολικός τους 
αντίκτυπος, συνιστούν σοβαρή, διαρκή και 
συστημική παραβίαση του κράτους 
δικαίου, η οποία επιτρέπει στη νομοθετική 
και την εκτελεστική εξουσία να 
επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του 
δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, 
αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην 
Πολωνία43· καταδικάζει τις 
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις, στην 
πολωνική έννομη τάξη, των μέτρων που 
έχουν ληφθεί και των διορισμών που 
έχουν πραγματοποιηθεί από το 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 Σύσταση (ΕΕ) 2018/103· Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών, Ειδικός Εισηγητής για 
την ανεξαρτησία των δικαστών και των 
δικηγόρων, Δήλωση της 25ης Ιουνίου 
2018· Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς 
(GRECO), Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report 
(rule 34) – Poland [Επακολούθηση της 
προσθήκης στην έκθεση για τον τέταρτο 
γύρο αξιολόγησης (κανονισμός 34) – 
Πολωνία], 6 Δεκεμβρίου 2019, παρ. 65· 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), 
Resolution 2316 (2020) of 28 January 
2020 on the functioning of democratic 
institutions in Poland [Ψήφισμα 2316 
(2020) της 28ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά 
με τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών στην Πολωνία], παρ. 4.

Or. en

Τροπολογία 134
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Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. συμφωνεί με την Επιτροπή, την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ομάδα 
Κρατών κατά της Διαφθοράς ότι οι 
προαναφερθείσες επιμέρους 
μεταρρυθμίσεις του δικαστικού 
συστήματος, εάν ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδρασή τους και ο συνολικός τους 
αντίκτυπος, συνιστούν σοβαρή, διαρκή 
και συστημική παραβίαση του κράτους 
δικαίου, η οποία επιτρέπει στη 
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία 
να επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του 
δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, 
αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας 
στην Πολωνία43·

33. υπενθυμίζει ότι, σε αυτό το στάδιο 
της διαδικασίας, το Συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο να αποφασίσει αν οι 
προαναφερθείσες επιμέρους 
μεταρρυθμίσεις του δικαστικού 
συστήματος συνιστούν σαφή κίνδυνο 
σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου 
στην Πολωνία·

_________________
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

Τροπολογία 135
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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33. συμφωνεί με την Επιτροπή, την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ομάδα 
Κρατών κατά της Διαφθοράς ότι οι 
προαναφερθείσες επιμέρους 
μεταρρυθμίσεις του δικαστικού 
συστήματος, εάν ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδρασή τους και ο συνολικός τους 
αντίκτυπος, συνιστούν σοβαρή, διαρκή 
και συστημική παραβίαση του κράτους 
δικαίου, η οποία επιτρέπει στη 
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία 
να επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του 
δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, 
αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας 
στην Πολωνία43·

33. υπό το πρίσμα των εξηγήσεων που 
δόθηκαν από τις πολωνικές αρχές και 
των πορισμάτων που προέκυψαν στην 
πορεία της παρούσας διαδικασίας, οι 
προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις του 
δικαστικού συστήματος, δεδομένου του 
σκεπτικού και του σκοπού τους, δεν 
συνιστούν σοβαρή, συνεχή και συστημική 
παραβίαση του κράτους δικαίου και 
καθιστούν δυνατή την ενίσχυση της 
αρχής των ελέγχων και ισορροπιών 
μεταξύ των νομοθετικών, εκτελεστικών 
και δικαστικών αρχών, μέσω της από 
κοινού διαμόρφωσης του δικαστικού 
συστήματος στην Πολωνία·

_________________
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. pl

Τροπολογία 136
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Πολωνία, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 137
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 138
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με αναφορές για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις σε δικαστικές 
διαδικασίες, δυσκολίες πρόσβασης σε 
νομική συνδρομή κατά τη σύλληψη και 
περιπτώσεις ανεπαρκούς τήρησης του 
απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ 
δικηγόρου και του εντολέα του44·

διαγράφεται

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

Or. pl
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Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με αναφορές για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις σε δικαστικές διαδικασίες, 
δυσκολίες πρόσβασης σε νομική συνδρομή 
κατά τη σύλληψη και περιπτώσεις 
ανεπαρκούς τήρησης του απορρήτου της 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και του 
εντολέα του44·

34. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με αναφορές για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις σε δικαστικές διαδικασίες, 
δυσκολίες πρόσβασης σε νομική συνδρομή 
κατά τη σύλληψη και περιπτώσεις 
ανεπαρκούς τήρησης του απορρήτου της 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και του 
εντολέα του44· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση 
των δικηγόρων στην Πολωνία· 
υπενθυμίζει το δικαίωμα όλων των 
πολιτών να συμβουλεύονται ανεξάρτητο 
δικηγόρο και να του αναθέτουν την 
υπεράσπιση και την εκπροσώπησή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

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

44 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Concluding observations on the 
seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, παρ. 33.

Or. en

Τροπολογία 140
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει την ανησυχία του 34. σημειώνει αναφορές για 



AM\1206319EL.docx 99/177 PE652.541v01-00

EL

σχετικά με αναφορές για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις σε δικαστικές διαδικασίες, 
δυσκολίες πρόσβασης σε νομική συνδρομή 
κατά τη σύλληψη και περιπτώσεις 
ανεπαρκούς τήρησης του απορρήτου της 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και του 
εντολέα του44·

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε 
δικαστικές διαδικασίες, δυσκολίες 
πρόσβασης σε νομική συνδρομή κατά τη 
σύλληψη και περιπτώσεις ανεπαρκούς 
τήρησης του απορρήτου της επικοινωνίας 
μεταξύ δικηγόρου και του εντολέα του44·

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

44 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Concluding observations on the 
seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, παρ. 33.

Or. en

Τροπολογία 141
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. προβληματίζεται για το γεγονός 
ότι, από την έναρξη ισχύος, την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, των τροποποιήσεων 
του νόμου περί του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, μόνο το έκτακτο τμήμα 
μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ένας 
δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, με 
αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες ενός 
σημαντικού στοιχείου δικαστικού ελέγχου 
σε όλους τους άλλους βαθμούς 
δικαιοδοσίας45·

διαγράφεται

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

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. προβληματίζεται για το γεγονός 
ότι, από την έναρξη ισχύος, την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, των τροποποιήσεων 
του νόμου περί του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, μόνο το έκτακτο τμήμα 
μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ένας 
δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, με 
αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες ενός 
σημαντικού στοιχείου δικαστικού ελέγχου 
σε όλους τους άλλους βαθμούς 
δικαιοδοσίας45·

35. προβληματίζεται για το γεγονός 
ότι, από την έναρξη ισχύος, την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, των τροποποιήσεων 
του νόμου περί του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, μόνο το έκτακτο τμήμα, του 
οποίου η ίδια η ανεξαρτησία και 
αμεροληψία είναι υπό αμφισβήτηση, 
μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ένας 
δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, με 
αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες ενός 
σημαντικού στοιχείου δικαστικού ελέγχου 
σε όλους τους άλλους βαθμούς 
δικαιοδοσίας45· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη υποχρεώνει 
κάθε δικαστήριο να ελέγχει αυτεπάγγελτα 
αν πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας 
και της αμεροληψίας· 45a

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

45 Επιτροπή της Βενετίας και Διεύθυνση 
συνεργασίας για την τοπική και 
περιφερειακή δημοκρατία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (DGI), 
Επείγουσα κοινή γνωμοδότηση της 16ης 
Ιανουαρίου 2020, παρ. 59.
45α Απόφαση του Δικαστηρίου, της 26ης 
Μαρτίου 2020, Simpson κατά Συμβουλίου 
και HG κατά Επιτροπής, 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-542/18 
RX-II και C-543/18 RX-II, 
ECLI:EU:C:2020:232, σκέψη 57.

Or. en
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Τροπολογία 143
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. προβληματίζεται για το γεγονός 
ότι, από την έναρξη ισχύος, την 14η 
Φεβρουαρίου 2020, των τροποποιήσεων 
του νόμου περί του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, μόνο το έκτακτο τμήμα 
μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ένας 
δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, με 
αποτέλεσμα να στερούνται οι πολίτες ενός 
σημαντικού στοιχείου δικαστικού ελέγχου 
σε όλους τους άλλους βαθμούς 
δικαιοδοσίας45·

35. σημειώνει ότι, από την έναρξη 
ισχύος, την 14η Φεβρουαρίου 2020, των 
τροποποιήσεων του νόμου περί του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, μόνο το έκτακτο 
τμήμα μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον 
ένας δικαστής ή ένα δικαστήριο είναι 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο·

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

Or. en

Τροπολογία 144
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις που 
εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στις υποθέσεις που αφορούν τις μυστικές 
φυλακές της CIA στην Πολωνία·

Or. en
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Τροπολογία 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την 
ελευθερία της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας

διαγράφεται

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την 
ελευθερία της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης

Or. en

Τροπολογία 147
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την 
ελευθερία της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής 

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την 
ελευθερία της έκφρασης
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ελευθερίας

Or. en

Τροπολογία 148
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία και 
η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου και 
ότι το δικαίωμα του ατόμου να 
ενημερώνει και να ενημερώνεται αποτελεί 
μέρος των βασικών δημοκρατικών αξιών 
στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 149
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του 
για τις ήδη εγκριθείσες και τις 
προσφάτως προταθείσες αλλαγές στον 
πολωνικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των 
νομοθετικών πράξεων που έχουν εγκριθεί, 
και ιδίως εκείνων που αφορούν τα 

διαγράφεται
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δημόσια μέσα ενημέρωσης, όσον αφορά 
τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 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 
Devesa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του 
για τις ήδη εγκριθείσες και τις προσφάτως 
προταθείσες αλλαγές στον πολωνικό νόμο 
για τα μέσα ενημέρωσης· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
διενεργήσει αξιολόγηση των νομοθετικών 
πράξεων που έχουν εγκριθεί, και ιδίως 
εκείνων που αφορούν τα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης, όσον αφορά τη συμβατότητά 
τους με το δίκαιο της Ένωσης·

36. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του 
για τις ήδη εγκριθείσες και τις προσφάτως 
προταθείσες αλλαγές στον πολωνικό νόμο 
για τα μέσα ενημέρωσης· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
διενεργήσει αξιολόγηση των νομοθετικών 
πράξεων που έχουν εγκριθεί, όσον αφορά 
τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της 
Ένωσης και ιδίως με το άρθρο 11 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και τη νομοθεσία της Ένωσης για τα 
δημόσια μέσα ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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36α. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του 
της 16ης Ιανουαρίου 2020, το 
Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να 
εξετάσει στις ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ 
οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις στο πεδίο της 
ελευθερίας της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης· καταδικάζει 
περιπτώσεις λογοκρισίας περιεχομένου 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
στην Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 152
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί 
ασκούν υπερβολικά συχνά μηνύσεις για 
συκοφαντική δυσφήμιση κατά 
δημοσιογράφων, στους οποίους 
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές 
ποινές και αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του δημοσιογράφου· 
εκφράζει φόβους για τις αρνητικές 
συνέπειες για τον κλάδο και για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και 
των μέσων ενημέρωσης46·

διαγράφεται

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

Or. pl
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Τροπολογία 153
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί 
ασκούν υπερβολικά συχνά μηνύσεις για 
συκοφαντική δυσφήμιση κατά 
δημοσιογράφων, στους οποίους 
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές 
ποινές και αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του δημοσιογράφου· 
εκφράζει φόβους για τις αρνητικές 
συνέπειες για τον κλάδο και για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των 
μέσων ενημέρωσης46·

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί 
ασκούν υπερβολικά συχνά μηνύσεις για 
συκοφαντική δυσφήμιση κατά 
δημοσιογράφων, στους οποίους 
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές 
ποινές και αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του δημοσιογράφου· 
εκφράζει φόβους για τις αρνητικές 
συνέπειες για τον κλάδο και για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των 
μέσων ενημέρωσης46· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να συστήσουν έναν ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο ρυθμιστικό φορέα, σε 
συνεργασία με οργανώσεις 
δημοσιογράφων, για την παρακολούθηση, 
την τεκμηρίωση και την υποβολή 
αναφορών σχετικά με επιθέσεις κατά 
δημοσιογράφων, καθώς και για μηνύσεις 
που αποσκοπούν στη φίμωση ή τον 
εκφοβισμό ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης, και να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε κατάλληλα ένδικα μέσα· 
καλεί τις πολωνικές αρχές να εφαρμόσουν 
πλήρως τη σύσταση CM/Rec(2016)4 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία της δημοσιογραφίας και την 
ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων 
παραγόντων των μέσων ενημέρωσης·

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

46 Πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προώθηση της 
προστασίας της δημοσιογραφίας και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων, Ετήσια 
έκθεση 2020, Μάρτιος 2020, σ. 42.

Or. en
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Τροπολογία 154
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί 
ασκούν υπερβολικά συχνά μηνύσεις για 
συκοφαντική δυσφήμιση κατά 
δημοσιογράφων, στους οποίους 
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές 
ποινές και αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του δημοσιογράφου· 
εκφράζει φόβους για τις αρνητικές 
συνέπειες για τον κλάδο και για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των 
μέσων ενημέρωσης46·

37. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί 
ασκούν υπερβολικά συχνά μηνύσεις για 
συκοφαντική δυσφήμιση κατά 
δημοσιογράφων, στους οποίους 
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, χρηματικές 
ποινές και αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του δημοσιογράφου· 
εκφράζει φόβους για τις αρνητικές 
συνέπειες για τον κλάδο και για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και των 
μέσων ενημέρωσης46· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει οδηγία για την 
καταπολέμηση των στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας 
συμμετοχής (SLAPP, Strategic lawsuit 
against public participation) που θα 
παρέχει προστασία στα μέσα ενημέρωσης 
από κακόβουλες μηνύσεις στην Ένωση 
που έχουν στόχο να τα φιμώσουν, να τα 
εκφοβίσουν ή να τα οδηγήσουν σε 
πτώχευση·

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

46 Πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προώθηση της 
προστασίας της δημοσιογραφίας και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων, Ετήσια 
έκθεση 2020, Μάρτιος 2020, σ. 42.

Or. en

Τροπολογία 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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. εκφράζει προβληματισμό για τη 
χρήση και την απειλή άσκησης 
δικαστικών προσφυγών για συκοφαντία 
κατά ακαδημαϊκών και κατά του 
Πολωνού διαμεσολαβητή· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να σέβονται την 
ελευθερία του λόγου και την ακαδημαϊκή 
ελευθερία· καταγγέλλει τις απόπειρες 
φίμωσης του Πολωνού Διαμεσολαβητή, 
ενός ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου που 
κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της 
Πολωνίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις αναφερόμενες περιπτώσεις 
κράτησης δημοσιογράφων επειδή έκαναν 
τη δουλειά τους πραγματοποιώντας 
ρεπορτάζ για τις διαμαρτυρίες κατά των 
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 157
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις ενέργειες των πολωνικών αρχών 
τα τελευταία χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένου του 
μετασχηματισμού του δημόσιο 
ραδιοτηλεοπτικού φορέα σε 
φιλοκυβερνητικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, 
της παρεμπόδισης της έκφρασης 
ανεξάρτητων ή διαφορετικών απόψεων 
στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και τα 
διοικητικά όργανά τους, και της άσκησης 
ελέγχου επί του ραδιοτηλεοπτικού 
περιεχομένου, το πιο πρόσφατο 
παράδειγμα της οποίας αφορά το 
πολωνικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο 
Radio Three (γνωστό και ως Troika), το 
οποίο κατηγορήθηκε ότι άσκησε 
λογοκρισία σε ένα αντικυβερνητικό 
τραγούδι που έφτασε στην κορυφή των 
λιστών πωλήσεων (charts), ενώ οι 
διαδικτυακοί σύνδεσμοι και τα νέα 
σχετικά με το τραγούδι 
απενεργοποιήθηκαν στον δικτυακό τόπο 
του σταθμού λίγο μετά τη μετάδοση της 
εκπομπής για τις λίστες πωλήσεων· 
σημειώνει με λύπη ότι, από το 2015, η 
Πολωνία έχει πέσει από τη 18η στην 62η 
θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας 
του Τύπου· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 11 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι η 
ελευθερία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι 
σεβαστές· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 54 
του Συντάγματος της Πολωνίας 
διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης 
και απαγορεύει τη λογοκρισία·

Or. en

Τροπολογία 158
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί το πολωνικό κοινοβούλιο να 
καταργήσει το κεφάλαιο 6γ του νόμου της 
18ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το 
Ίδρυμα Εθνικής Μνήμης – Επιτροπή για 
τη δίωξη των εγκλημάτων κατά του 
πολωνικού έθνους, το οποίο θέτει σε 
κίνδυνο την ελευθερία του λόγου και την 
ανεξάρτητη έρευνα, καθιστώντας αστικό 
αδίκημα, λόγω του οποίου μπορεί κανείς 
να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, 
την πρόκληση βλάβης στη φήμη της 
Πολωνίας και των πολιτών της, για 
παράδειγμα σε περίπτωση που 
κατηγορήσει κανείς την Πολωνία ή 
Πολωνούς πολίτες για συμμετοχή στο 
Ολοκαύτωμα47·

διαγράφεται

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

Or. pl

Τροπολογία 159
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί το πολωνικό κοινοβούλιο να 
καταργήσει το κεφάλαιο 6γ του νόμου της 
18ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το 
Ίδρυμα Εθνικής Μνήμης – Επιτροπή για 
τη δίωξη των εγκλημάτων κατά του 
πολωνικού έθνους, το οποίο θέτει σε 
κίνδυνο την ελευθερία του λόγου και την 
ανεξάρτητη έρευνα, καθιστώντας αστικό 

διαγράφεται
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αδίκημα, λόγω του οποίου μπορεί κανείς 
να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, 
την πρόκληση βλάβης στη φήμη της 
Πολωνίας και των πολιτών της, για 
παράδειγμα σε περίπτωση που 
κατηγορήσει κανείς την Πολωνία ή 
Πολωνούς πολίτες για συμμετοχή στο 
Ολοκαύτωμα47·
_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Τροπολογία 160
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί το πολωνικό κοινοβούλιο να 
καταργήσει το κεφάλαιο 6γ του νόμου της 
18ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το 
Ίδρυμα Εθνικής Μνήμης – Επιτροπή για 
τη δίωξη των εγκλημάτων κατά του 
πολωνικού έθνους, το οποίο θέτει σε 
κίνδυνο την ελευθερία του λόγου και την 
ανεξάρτητη έρευνα, καθιστώντας αστικό 
αδίκημα, λόγω του οποίου μπορεί κανείς 
να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, 
την πρόκληση βλάβης στη φήμη της 
Πολωνίας και των πολιτών της, για 
παράδειγμα σε περίπτωση που 
κατηγορήσει κανείς την Πολωνία ή 
Πολωνούς πολίτες για συμμετοχή στο 
Ολοκαύτωμα47·

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 161
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία του συνέρχεσθαι διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις 
δημόσιες συναθροίσεις, όπως 
τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, 
τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα 
στις εγκεκριμένες από την κυβέρνηση 
«κυκλικές» συναθροίσεις48· καλεί 
μετ’ επιτάσεως τις αρχές να μην 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

διαγράφεται

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

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες 
συναθροίσεις, όπως τροποποιήθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2016, τις διατάξεις που δίνουν 
προτεραιότητα στις εγκεκριμένες από την 
κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις48· 
ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες 
συναθροίσεις, όπως τροποποιήθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2016, τις διατάξεις που δίνουν 
προτεραιότητα στις εγκεκριμένες από την 
κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις48· 
ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών· προτρέπει 
επίσης τις αρχές να προστατεύουν 
επαρκώς τις ειρηνικές συναθροίσεις· 
εκφράζει τον προβληματισμό του για την 
τρέχουσα απαγόρευση των δημόσιων 
συναθροίσεων χωρίς την κήρυξη 
κατάστασης φυσικής καταστροφής λόγω 
της πανδημίας COVID-19 και επιμένει 
ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η αρχή 
της αναλογικότητας όταν περιορίζεται το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

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

48 Βλ. επίσης την ανακοίνωση των 
εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 23ης 
Απριλίου 2018, με την οποία προτρέπουν 
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climate talks. την Πολωνία να εξασφαλίσει την 
ελεύθερη και πλήρη συμμετοχή στις 
συζητήσεις για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 164
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες 
συναθροίσεις, όπως τροποποιήθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2016, τις διατάξεις που δίνουν 
προτεραιότητα στις εγκεκριμένες από την 
κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις48· 
ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες 
συναθροίσεις, όπως τροποποιήθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2016, τις διατάξεις που δίνουν 
προτεραιότητα στις εγκεκριμένες από την 
κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις48· 
ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών· προτρέπει 
τις αρχές να προστατεύουν επαρκώς τις 
ειρηνικές συναθροίσεις και να οδηγούν 
στη δικαιοσύνη όσους επιτίθενται βίαια 
σε άτομα που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις·

_________________ _________________
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 Βλ. επίσης την ανακοίνωση των 
εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 23ης 
Απριλίου 2018, με την οποία προτρέπουν 
την Πολωνία να εξασφαλίσει την 
ελεύθερη και πλήρη συμμετοχή στις 
συζητήσεις για το κλίμα.

Or. en



AM\1206319EL.docx 115/177 PE652.541v01-00

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 
σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις 
δημόσιες συναθροίσεις, όπως 
τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, 
τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα 
στις εγκεκριμένες από την κυβέρνηση 
«κυκλικές» συναθροίσεις48· καλεί 
μετ’ επιτάσεως τις αρχές να μην 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

39. υπενθυμίζει ότι στις 2 Απριλίου 
2017, τέθηκε σε ισχύ τροπολογία του 
νόμου περί δημόσιων συναθροίσεων, στο 
πλαίσιο της οποίας τροποποιήθηκε το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου, με τη 
θέσπιση κανόνα που προβλέπει ότι δεν 
είναι δυνατή η διεξαγωγή διαφορετικών 
συναθροίσεων εντός 100 μέτρων μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα η τροπολογία να 
μειώνει την πιθανότητα απειλής για την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων σε 
ταυτόχρονες συναθροίσεις, καθώς 
αυξάνει την απόσταση μεταξύ τους, ενώ 
οι συμμετέχοντές τους μπορούν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους· υπενθυμίζει 
ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν 
το δικαίωμα να οργανώνουν συναθροίσεις 
εφόσον πληρούνται οι τυπικοί όροι που 
προβλέπονται στον νόμο της 24ης Ιουλίου 
2015·

_________________
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να 

39. υπενθυμίζει ότι τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να 
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σεβαστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
αποσύροντας από τον ισχύοντα νόμο της 
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις 
δημόσιες συναθροίσεις, όπως 
τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, 
τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα 
στις εγκεκριμένες από την κυβέρνηση 
«κυκλικές» συναθροίσεις48· καλεί 
μετ’ επιτάσεως τις αρχές να μην 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές 
συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να 
αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις 
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

οργανώνουν συναθροίσεις εφόσον 
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται 
στον νόμο της 24ης Ιουλίου 2015, καθώς 
και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις 
αναλαμβάνουν δράση μόνο εναντίον 
προσώπων που παραβιάζουν την 
κυρίαρχη έννομη τάξη, κατ’ αρχάς 
προσπαθώντας να τους χωρίσουν από 
τους συμμετέχοντες στη συνάθροιση που 
εκφράζουν ειρηνικά τις απόψεις τους· 
υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι το 
Συνταγματικό Δικαστήριο έχει 
επισημάνει ότι η θέσπιση του θεσμού των 
κυκλικών συναθροίσεων αποτελεί 
πρόσθετο και νέο τρόπο ορισμού του 
νομικού πλαισίου για την άσκηση της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

_________________
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

Τροπολογία 167
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 168
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
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Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση 
για επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και μια δίκαιη, 
αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των 
δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική 
εκπροσώπηση·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 169
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση για 
επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και μια δίκαιη, 

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση για 
επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και μια δίκαιη, 
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αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των 
δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική 
εκπροσώπηση·

αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των 
δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική 
εκπροσώπηση· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ενός 
νομοθετήματος για τις ευρωπαϊκές 
ενώσεις και τους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
πλήρως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
σε όλη την Ένωση· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να διατίθεται επαρκής 
χρηματοδότηση για τους σχετικούς 
οργανισμούς μέσω διαφορετικών 
χρηματοδοτικών μηχανισμών σε 
ενωσιακό επίπεδο, όπως του 
προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027 και άλλων πιλοτικών έργων 
της Ένωσης·

_________________ _________________
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 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Opinion on the Draft Act of Poland on the 
National Freedom Institute - Centre for 
the Development of Civil Society 
(Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου της 
Πολωνίας σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών), Βαρσοβία, 22 Αυγούστου 2017.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για 

40. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, διασφαλίζεται 
πλήρως η δίκαιη, αμερόληπτη και 
διαφανής διανομή των δημόσιων πόρων, 
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την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση 
για επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και μια δίκαιη, 
αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των 
δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική 
εκπροσώπηση·

καθώς και ότι η διαδικασία για την 
κατανομή των πόρων ρυθμίζεται επίσης 
από τον νόμο σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία· σημειώνει 
ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, κάθε 
αίτηση χρηματοδότησης αξιολογείται 
από δύο εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
καθώς και ότι όλοι οι όροι κάθε ανοικτού 
διαγωνισμού αποτελούν αντικείμενο 
δημόσιας διαβούλευσης με μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ 
εγκρίνονται και από το Συμβούλιο του 
Εθνικού Ινστιτούτου για την Ελευθερία 
πριν ανακοινωθεί κάθε ανοικτός 
διαγωνισμός· τονίζει ότι όλες οι ΜΚΟ και 
οι συμμαχίες ΜΚΟ έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν τα σχόλια και τις 
τροποποιήσεις τους στον χάρτη· 
επισημαίνει ότι τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας είναι πλουραλιστικά και 
τους συμπεριλαμβάνουν όλους, καθώς και 
ότι όλες οι ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών και οι ΜΚΟ που πληρούν τον 
ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
νόμου σχετικά με την κοινή ωφέλεια και 
τον εθελοντισμό μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση επιδότησης·

_________________
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.
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40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 

40. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
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Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση για 
επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και μια δίκαιη, 
αμερόληπτη και διαφανής κατανομή των 
δημόσιων πόρων στην κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται μια πλουραλιστική 
εκπροσώπηση·

Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών49, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση για 
επικριτικές ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και μια 
δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανής 
κατανομή των δημόσιων πόρων στην 
κοινωνία των πολιτών, η οποία λειτουργεί 
εντός ενός συνεχώς συρρικνούμενου 
χώρου, και να εξασφαλίσουν μια 
πλουραλιστική εκπροσώπηση· ζητεί την 
ταχεία έγκριση του προγράμματος 
«Δικαιώματα και αξίες» με επαρκή 
χρηματοδότηση για τη δέσμη που αφορά 
τις αξίες της Ένωσης·

_________________ _________________
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 ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Opinion on the Draft Act of Poland on the 
National Freedom Institute - Centre for 
the Development of Civil Society 
(Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου της 
Πολωνίας σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών), Βαρσοβία, 22 Αυγούστου 2017.
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Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επαναλαμβάνει το συμπέρασμά 
του, στο οποίο κατέληξε στο ψήφισμά του 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, ότι οι 
διαδικαστικές εγγυήσεις και οι 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται 
στον νόμο της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με τα μέτρα για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και στον νόμο της 6ης 
Απριλίου 1990 σχετικά με την αστυνομία 
όσον αφορά τη διενέργεια μυστικών 
παρακολουθήσεων δεν επαρκούν για την 
πρόληψη της καταχρηστικής ή της 
αδικαιολόγητης παρέμβασης στην 
ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της 
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 
πολιτών50· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να διενεργήσει 
αξιολόγηση της συμβατότητας των εν 
λόγω νομοθετικών διατάξεων με το 
δίκαιο της Ένωσης και προτρέπει τις 
πολωνικές αρχές να σεβαστούν πλήρως 
την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών·

διαγράφεται

_________________
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.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επαναλαμβάνει το συμπέρασμά 
του, στο οποίο κατέληξε στο ψήφισμά του 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, ότι οι 
διαδικαστικές εγγυήσεις και οι 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται 
στον νόμο της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με τα μέτρα για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και στον νόμο της 6ης 
Απριλίου 1990 σχετικά με την αστυνομία 
όσον αφορά τη διενέργεια μυστικών 
παρακολουθήσεων δεν επαρκούν για την 
πρόληψη της καταχρηστικής ή της 
αδικαιολόγητης παρέμβασης στην 
ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της 
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 
πολιτών50· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να διενεργήσει 
αξιολόγηση της συμβατότητας των εν 
λόγω νομοθετικών διατάξεων με το 
δίκαιο της Ένωσης και προτρέπει τις 
πολωνικές αρχές να σεβαστούν πλήρως 
την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών·

41. τονίζει ότι ο νόμος της 10ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με τα μέτρα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας παρέχει 
μια νομική βάση για τις συστημικές 
λύσεις που εγκρίθηκαν στην Πολωνία 
στον τομέα των μέτρων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι δε 
διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν έχουν 
ως στόχο, μεταξύ άλλων, να δώσουν τη 
δυνατότητα στις αρχές και σε άλλους 
φορείς να λάβουν αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα κατά των 
τρομοκρατικών απειλών· επισημαίνει, ως 
εκ τούτου, ότι οι διατάξεις που έχουν 
εγκριθεί στον συγκεκριμένο νόμο όσον 
αφορά τις δυνατότητες διεξαγωγής 
δραστηριοτήτων επιχειρησιακής 
παρακολούθησης αναφέρονται μόνο σε 
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες 
ότι ενδεχομένως εμπλέκεται σε 
τρομοκρατικές ενέργειες και δεν είναι 
Πολωνός πολίτης· τονίζει, επίσης, ότι 
στην Πολωνία η επεξεργασία 
πληροφοριών από τις αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, διεξάγεται μόνο 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στις 
διατάξεις του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 
2018 σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης 
του εγκλήματος και του νόμου της 5ης 
Αυγούστου 2010 σχετικά με την 
προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, καθώς και των κανόνων 
που διέπουν τις επιμέρους αρχές· 
επισημαίνει ότι οι κανόνες που ορίζονται 
στους προαναφερθέντες νόμους συνάδουν 
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με τα πρότυπα του δικαίου της ΕΕ που 
έχουν θεσπιστεί στο συγκεκριμένο θέμα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς 
πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων, για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου· 
αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 
των νόμων της 4ης Απριλίου 1990 
σχετικά με την αστυνομία, η αστυνομία 
έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται εκ του νόμου και δυνάμει 
κανονιστικών περιορισμών· επισημαίνει 
ότι η επιχειρησιακή (μυστική) 
παρακολούθηση δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν άδειας 
από το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι ο 
στόχος της είναι να ανιχνεύσει και να 
εντοπίσει τους δράστες, καθώς και να 
αποκτήσει και να ενισχύσει τα 
αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
κατασχεθεί από την εισαγγελία, σχετικά 
με τα εκ προθέσεως αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, σημεία 1-9 του παρόντος νόμου, και 
υπό τον όρο ότι άλλα μέτρα έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσματικά ή δεν θα 
φανούν χρήσιμα· επισημαίνει ότι ο νόμος 
προβλέπει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, 
εάν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί 
απώλεια πληροφοριών ή εξαφάνιση ή 
καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων 
ενός εγκλήματος, η αστυνομία, κατόπιν 
γραπτής άδειας του αρμόδιου εισαγγελέα, 
δύναται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα 
χωρίς την άδεια του δικαστηρίου· 
σημειώνει ότι έχει, παρ’ όλα αυτά, την 
υποχρέωση να υποβάλει αίτημα στο 
δικαστήριο ταυτόχρονα για την έκδοση 
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κατάλληλης σχετικής διάταξης· 
επισημαίνει ότι εάν το δικαστήριο δεν 
χορηγήσει άδεια εντός πέντε ημερών από 
την ημερομηνία της εντολής 
επιχειρησιακού ελέγχου, η εντολή 
αναστέλλεται και το υλικό που έχει 
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
καταγράφεται στα πρακτικά, υπό τον όρο 
ότι θα καταγραφεί η καταστροφή του· 
σημειώνει ότι η αρχή που εφαρμόζεται 
είναι η αρχή του δικαστικού και 
εισαγγελικού ελέγχου·

_________________
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.
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41α. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό 
του σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το καθολικό 
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης του 
πληθυσμού (μητρώο PESEL) του 
Υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων της 
Πολωνίας στον φορέα εκμετάλλευσης 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, στις 
22 Απριλίου 2020, με στόχο τη 
διευκόλυνση της οργάνωσης των 
προεδρικών εκλογών στις 10 Μαΐου 2020 
μέσω ταχυδρομικής ψηφοφορίας, παρά 
την έλλειψη κατάλληλης νομικής βάσης, 
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καθώς το νομοσχέδιο που επιτρέπει μια 
καθολικά ταχυδρομική εκλογή εγκρίθηκε 
από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας μόλις 
στις 7 Μαΐου 2020· σημειώνει, 
επιπρόσθετα, ότι το μητρώο PESEL δεν 
είναι πανομοιότυπο με το μητρώο 
ψηφοφόρων και περιλαμβάνει επίσης 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πολιτών άλλων κρατών μελών της ΕΕ 
και, επομένως, η ανωτέρω αναφερόμενη 
μεταφορά θα μπορούσε να συνιστά 
δυνητική παραβίαση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679· υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) συζήτησε αυτό το 
θέμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής 
του, στις 5 Μαΐου 2020, και τόνισε στην 
επακόλουθη δήλωσή του ότι οι δημόσιες 
αρχές δύνανται να γνωστοποιούν 
πληροφορίες για άτομα που 
περιλαμβάνονται σε εκλογικούς 
καταλόγους, αλλά μόνο όταν αυτό 
επιτρέπεται συγκεκριμένα από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους·
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Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Διαπαιδαγώγηση

Or. pl

Τροπολογία 180
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Διαπαιδαγώγηση
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Or. pl

Τροπολογία 181
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι 
πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα 
σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και 
τριετή ποινή φυλάκισης για τη 
διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και 
τις σεξουαλικές σχέσεις· τονίζει τη 
σημασία της διαπαιδαγώγησης σε θέματα 
υγείας και σεξουαλικής ζωής·

διαγράφεται

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

Or. pl
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Τροπολογία 182
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι 
πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα 
σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και 
τριετή ποινή φυλάκισης για τη 
διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και 
τις σεξουαλικές σχέσεις· τονίζει τη 
σημασία της διαπαιδαγώγησης σε θέματα 
υγείας και σεξουαλικής ζωής·

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 183
Beata Kempa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι 
πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα 
σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και 
τριετή ποινή φυλάκισης για τη 
διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και 
τις σεξουαλικές σχέσεις· τονίζει τη 
σημασία της διαπαιδαγώγησης σε θέματα 
υγείας και σεξουαλικής ζωής·

42. τονίζει ότι το σχέδιο τροπολογίας 
του Ποινικού Κώδικα καταρτίστηκε από 
την πρωτοβουλία πολιτών «Stop 
Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία) και 
αναφέρεται στην ποινικοποίηση της 
προώθησης παιδοφιλικής συμπεριφοράς, 
τονίζει δε ότι αυτό δεν συνιστά 
ποινικοποίηση της διαπαιδαγώγησης, 
αλλά απαγόρευση της προώθησης της 
παιδοφιλίας·

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

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι 
πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα 
σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και 
τριετή ποινή φυλάκισης για τη 
διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και 
τις σεξουαλικές σχέσεις· τονίζει τη 
σημασία της διαπαιδαγώγησης σε θέματα 
υγείας και σεξουαλικής ζωής·

42. τονίζει ότι το σχέδιο τροπολογίας 
του Ποινικού Κώδικα καταρτίστηκε από 
την πρωτοβουλία πολιτών «Stop 
Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία) και 
αναφέρεται στην ποινικοποίηση της 
προώθησης παιδοφιλικής συμπεριφοράς· 
τονίζει ότι αυτό δεν συνιστά 
ποινικοποίηση της διαπαιδαγώγησης, 
αλλά απαγόρευση της προώθησης της 
παιδοφιλίας·

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

Or. pl

Τροπολογία 185
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
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Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι πάντες, 
ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 
ειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικότητας 
παιδαγωγοί, με έως και τριετή ποινή 
φυλάκισης για τη διδασκαλία με θέμα την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τη 
σεξουαλική υγεία και τις σεξουαλικές 
σχέσεις· τονίζει τη σημασία της 
διαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας και 
σεξουαλικής ζωής·

Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι πάντες, 
ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 
ειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικότητας 
παιδαγωγοί, με έως και τριετή ποινή 
φυλάκισης για τη διδασκαλία με θέμα την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τη 
σεξουαλική υγεία και τις σεξουαλικές 
σχέσεις· τονίζει τη σημασία της 
διαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας και 
σεξουαλικής ζωής· καλεί το Κοινοβούλιο 
της Πολωνίας να μην εγκρίνει το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την 
τροποποίηση του άρθρου 200β του 
πολωνικού Ποινικού Κώδικα και τις 
πολωνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι 
νέοι έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με 
τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας και ότι όσοι παρέχουν τέτοια 
εκπαίδευση και τέτοιες πληροφορίες 
υποστηρίζονται πραγματικά και 
αντικειμενικά στο πλαίσιο αυτό·

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

51 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Δήλωση της 14ης Απριλίου 2020.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στη Δίαιτα η 
πρωτοβουλία «Stop Paedophilia» (Τέρμα 
στην παιδοφιλία), όσον αφορά τις 
εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και 
δυσανάλογες διατάξεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι πάντες, 
ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 
ειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικότητας 
παιδαγωγοί, με έως και τριετή ποινή 
φυλάκισης για τη διδασκαλία με θέμα την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τη 
σεξουαλική υγεία και τις σεξουαλικές 
σχέσεις· τονίζει τη σημασία της 
διαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας και 
σεξουαλικής ζωής·

42. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα51, σχετικά με το 
αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου για την 
τροποποίηση του άρθρου 200β του 
πολωνικού Ποινικού Κώδικα, που υπέβαλε 
στη Δίαιτα η πρωτοβουλία «Stop 
Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία), 
όσον αφορά τις εξαιρετικά ασαφείς, 
ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις, με τις 
οποίες επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι πάντες, 
ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι 
ειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικότητας 
παιδαγωγοί, με έως και τριετή ποινή 
φυλάκισης για τη διδασκαλία με θέμα την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τη 
σεξουαλική υγεία και τις σεξουαλικές 
σχέσεις· τονίζει τη σημασία της 
διαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας και 
σεξουαλικής ζωής·

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

51 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Δήλωση της 14ης Απριλίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 187
Malin Björk, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. τονίζει ότι η τεκμηριωμένη 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ανάλογα με την ηλικία 
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αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των νέων να δημιουργούν 
υγιείς, ισότιμες, γόνιμες και ασφαλείς 
σχέσεις χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό 
και βία· πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει επίσης 
θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της 
ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με 
την αλλαγή των επιβλαβών προτύπων και 
στάσεων των φύλων έναντι της βίας με 
βάση το φύλο, με τη συμβολή στην 
πρόληψη της βίας από τον σύντροφο και 
του σεξουαλικού εξαναγκασμού, της 
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, την 
εξάλειψη της σιωπής γύρω από τη 
σεξουαλική βία, τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση ή κακοποίηση, και την 
ενίσχυση της ικανότητας των νέων να 
ζητούν βοήθεια· προτρέπει την Πολωνία 
να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
επιστημονικά ακριβή και ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα 
παιδιά στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΥ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση πρέπει 
να σέβεται πλήρως την ευθύνη των 
κρατών μελών γα το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων ενώ 
ταυτόχρονα, έχει το καθήκον να στηρίζει, 
να συμπληρώνει και να συντονίζει την 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης·
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Or. pl

Τροπολογία 189
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 190
Roberta Metsola, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 191
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 192
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

Οικογενειακό δίκαιο

Or. pl

Τροπολογία 193
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

Δικαιώματα των γυναικών

Or. en

Τροπολογία 194
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 

διαγράφεται
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τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·
_________________
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

Τροπολογία 195
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 196
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

διαγράφεται

_________________
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

Τροπολογία 197
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
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πρόταση περί απαγόρευσης της άμβλωσης 
σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας 
βλάβης του εμβρύου, τονίζοντας ότι η 
καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα52·

πρόταση περί απαγόρευσης της άμβλωσης 
σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας 
βλάβης του εμβρύου, τονίζοντας ότι η 
καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα52· καλεί 
το Κοινοβούλιο της Πολωνίας να 
απορρίπτει οποιαδήποτε νομοθετική 
πρόταση που επιδιώκει να αποδυναμώσει 
περαιτέρω τα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα των 
γυναικών· επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα σχετικά δικαιώματα συνιστά μορφή 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· καλεί τις πολωνικές αρχές να 
αναγνωρίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα 
των γυναικών στη σωματική 
ακεραιότητα και την αυτόνομη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το δικαίωμα 
πρόσβασης στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και 
νόμιμης διακοπής της κύησης, και να 
λάβουν μέτρα για την πλήρη εφαρμογή 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στις υποθέσεις κατά της Πολωνίας, στις 
οποίες το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η περιοριστική 
νομοθεσία για τη διακοπή της κύησης και 
η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

_________________ _________________
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 Βλ. επίσης τη δήλωση της 22ας 
Μαρτίου 2018 των εμπειρογνωμόνων του 
ΟΗΕ που γνωμοδοτούν στην Ομάδα 
Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις 
διακρίσεις κατά των γυναικών και τη 
δήλωση της 14ης Απριλίου 2020 του 
Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Or. en
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Τροπολογία 198
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

43. υπενθυμίζει ότι όλοι έχουν 
δικαίωμα στη ζωή, καθώς και ότι 
πρόκειται για υπέρτερο δικαίωμα που 
αποτελεί τη βάση της ύπαρξης ολόκληρης 
της έννομης τάξης και συνιστά το θεμέλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

_________________
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

Τροπολογία 199
Malin Björk, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της άμβλωσης 
σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας 
βλάβης του εμβρύου, τονίζοντας ότι η 

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της άμβλωσης 
σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας 
βλάβης του εμβρύου, η οποία ουσιαστικά 
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καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα52·

απαγορεύει την πρόσβαση σε φροντίδα 
άμβλωσης στην Πολωνία, καθώς οι 
περισσότερες νόμιμες αμβλώσεις 
πραγματοποιούνται σε αυτή τη βάση, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

_________________ _________________
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 Βλ. επίσης τη δήλωση της 22ας 
Μαρτίου 2018 των εμπειρογνωμόνων του 
ΟΗΕ που γνωμοδοτούν στην Ομάδα 
Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις 
διακρίσεις κατά των γυναικών και τη 
δήλωση της 14ης Απριλίου 2020 του 
Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 200
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

43. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών 
σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στη ζωή και την 
αξιοπρέπεια, της απαγόρευσης της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης, του δικαιώματος 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος εκπαίδευσης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
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αποτυπώνεται επίσης στο Σύνταγμα της 
Πολωνίας·

_________________
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει επικρίνει έντονα, ήδη στα ψηφίσματά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 
15ης Νοεμβρίου 2017, κάθε νομοθετική 
πρόταση περί απαγόρευσης της 
άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, 
τονίζοντας ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα52·

43. τονίζει ότι το σχέδιο τροπολογίας 
του νόμου της 7ης Ιανουαρίου 1993 
σχετικά με τον οικογενειακό 
προγραμματισμό, την προστασία του 
ανθρώπινου εμβρύου και τους όρους 
παραδεκτού για τον τερματισμό της 
κύησης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο πολωνικό 
κοινοβούλιο, είναι πρωτοβουλία πολιτών 
που αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας δεν 
επεξεργάζεται τροπολογία του νόμου 
σχετικά με την παροχή της δυνατότητας 
άμβλωσης·

_________________
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. pl

Τροπολογία 202
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. υπενθυμίζει την κριτική που 
άσκησε το Κοινοβούλιο στη στάση της 
πολωνικής κυβέρνησης όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών· καλεί την 
πολωνική κυβέρνηση να προασπίζεται 
σθεναρά τα δικαιώματα των γυναικών· 
καλεί την Πολωνία να σέβεται, εν 
προκειμένω, τη νομολογία του ΕΔΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 203
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43β. τονίζει ότι, στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
η Ένωση έχει συμπληρωματική και 
υποστηρικτική αρμοδιότητα, ενώ τα 
κράτη μέλη έχουν τις σχετικές 
νομοθετικές εξουσίες·

Or. en

Τροπολογία 204
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· ζητεί την 
κατάργηση του νόμου που περιορίζει την 
πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο 
χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 205
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· ζητεί την 
κατάργηση του νόμου που περιορίζει την 
πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο 
χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 206
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· ζητεί την 
κατάργηση του νόμου που περιορίζει την 
πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο 
χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· ζητεί την 
κατάργηση του νόμου που περιορίζει την 
πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο 
χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208



AM\1206319EL.docx 145/177 PE652.541v01-00

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· ζητεί την 
κατάργηση του νόμου που περιορίζει την 
πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στο 
χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

44. υπενθυμίζει ότι το διεθνές δίκαιο 
δεν αναγνωρίζει το λεγόμενο δικαίωμα 
στην άμβλωση και καμία δεσμευτική 
συνθήκη δεν αναγνωρίζει σχετικό 
δικαίωμα, καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ως συναίνεση στο λεγόμενο 
δικαίωμα στην άμβλωση· υπενθυμίζει ότι 
το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί, 
επιπλέον, να θεωρηθεί ότι έχει προκύψει 
από το διεθνές εθιμικό δίκαιο, καθώς στη 
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών που 
παρέχουν τη δυνατότητα άμβλωσης, αυτή 
η δυνατότητα παρέχει ασυλία έναντι της 
ποινικής δικαιοδοσίας και δεν ορίζεται 
ως δικαίωμα·

Or. pl

Τροπολογία 209
Malin Björk, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. τονίζει ότι οι γυναίκες που 
αποφασίζουν να τερματίσουν μια 
εγκυμοσύνη είτε ταξιδεύουν σε άλλη χώρα 
για να λάβουν υπηρεσίες ασφαλούς και 
νόμιμης διακοπής της κύησης είτε 
υποβάλλονται σε μη ασφαλείς επεμβάσεις 
κατ’ οίκον και ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τη ζωής τους κατά τη διάρκεια 
των εν λόγω επεμβάσεων· επιβεβαιώνει 
ξανά ότι η άρνηση υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
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και των σχετικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και 
νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά 
μορφή βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 210
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. σημειώνει ότι, το 2016, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπόνησε ένα 
σχέδιο πρότασης προς συζήτηση για την 
καταγγελία της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί το 
πιο ολοκληρωμένο μέσο καθορισμού 
νομικά δεσμευτικών προτύπων για την 
πρόληψη της βίας με βάση το φύλο· 
επίσης, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για το γεγονός ότι ο Πολωνός 
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης 
δήλωσε πρόσφατα ότι η Πολωνία θα 
πρέπει να καταγγείλει τη Σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 211
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρητορική μίσους, δημόσιες διακρίσεις 
και μισαλλόδοξη συμπεριφορά έναντι 

διαγράφεται
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μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΛΟΑΔΜ

Or. pl

Τροπολογία 212
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρητορική μίσους, δημόσιες διακρίσεις και 
μισαλλόδοξη συμπεριφορά έναντι 
μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΛΟΑΔΜ

Ρητορική μίσους, δημόσιες διακρίσεις, βία 
κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακή 
βία, και μισαλλόδοξη συμπεριφορά έναντι 
μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΛΟΑΔΜ

Or. en

Τροπολογία 213
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής 
και φασιστικής εγκληματικής 
συμπεριφοράς ή ρητορικής μίσους53·

διαγράφεται

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
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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

Τροπολογία 214
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής και 
φασιστικής εγκληματικής συμπεριφοράς ή 
ρητορικής μίσους53·

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής και 
φασιστικής εγκληματικής συμπεριφοράς ή 
ρητορικής μίσους53· προτρέπει την 
πολωνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφασιστική 
καταπολέμηση της ρατσιστικής 
ρητορικής μίσους και υποκίνησης της 
βίας, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, και να 
καταδικάσει δημόσια και να 
αποστασιοποιηθεί από τη ρατσιστική 
ρητορική μίσους δημόσιων προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και 
στελεχών των μέσων ενημέρωσης, να 
αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και τα 
αρνητικά συναισθήματα έναντι εθνικών 
και εθνοτικών μειονοτήτων, μεταναστών, 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και να 
εξασφαλίσει την επιβολή της νομοθεσίας 
με αποτελεσματικό τρόπο, με την κήρυξη 
παράνομων των κομμάτων ή των 
οργανώσεων που προωθούν ή υποκινούν 
φυλετικές διακρίσεις·

_________________ _________________
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. 

53 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017, 
παρ. 18· Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), 
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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.

Resolution 2316 (2020) of 28 January 
2020 on the functioning of democratic 
institutions in Poland [Ψήφισμα 2316 
(2020) της 28ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά 
με τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών στην Πολωνία], παρ. 14· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Concluding observations on the 
seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, παρ. 15-18.

Or. en

Τροπολογία 215
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής 
και φασιστικής εγκληματικής 
συμπεριφοράς ή ρητορικής μίσους53·

45. τονίζει ότι η πολωνική κυβέρνηση 
πραγματοποιεί παρακολούθηση των 
εγκλημάτων που υποκινούνται από 
προκαταλήψεις, το δε πεδίο εφαρμογής 
της παρακολούθησης περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την προπαρασκευαστική 
διαδικασία για τα εγκλήματα μίσους που 
διαπράττονται (από την αστυνομία) σε 
ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι τα 
εγκλήματα μίσους, λόγω του μεγάλου 
βαθμού βλάβης που προκαλούν στην 
κοινωνία, περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του αρχηγού της 
αστυνομίας· σημειώνει ότι διεξάγονται 
επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 
σκοπό οι αστυνομικοί να αποκτήσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους·

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
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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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή ξενοφοβικής και 
φασιστικής εγκληματικής συμπεριφοράς ή 
ρητορικής μίσους53·

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την πολωνική κυβέρνηση να λάβει 
κατάλληλα μέτρα και να καταδικάσει 
απερίφραστα κάθε μορφή εγκληματικής 
συμπεριφοράς ή ρητορικής μίσους53·

_________________ _________________
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 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017, 
παρ. 18· Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), 
Resolution 2316 (2020) of 28 January 
2020 on the functioning of democratic 
institutions in Poland [Ψήφισμα 2316 
(2020) της 28ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά 
με τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών στην Πολωνία], παρ. 14· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Concluding observations on the 
seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, παρ. 15-18.

Or. en
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Τροπολογία 217
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να 
εφαρμόζουν με πρακτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, 
καθώς και την παροχή καταφυγίων, 
επαρκούς αριθμού και κατάλληλης 
ποιότητας, για γυναίκες που έχουν 
υπάρξει θύματα βίας και για τα παιδιά 
τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. επικροτεί τις ενέργειες πολωνικών 
αρχών που καταδικάζουν την ξενοφοβική 
ή φασιστική εγκληματική συμπεριφορά ή 
ρητορική μίσους και καλεί τις πολωνικές 
αρχές να προβούν σε περαιτέρω 
κατάλληλες ενέργειες σε αυτό το πλαίσιο·

Or. pl

Τροπολογία 219
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. προτρέπει τις πολωνικές αρχές να 
λάβουν όλα τα μέτρα για να εξαλείψουν 
τις διαρθρωτικές διακρίσεις κατά των 
Ρομά, να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για τον τερματισμό κάθε 
διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην 
εκπαίδευση, να λάβουν μέτρα για τον 
τερματισμό της ακραίας φτώχειας των 
Ρομά, να παράσχουν πραγματικές λύσεις 
στα προβλήματα στέγασης και να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των Ρομά 
και την εξάλειψη των μισθολογικών 
διαφορών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας επιβεβαιώνει 
την απαγόρευση των διακρίσεων εις 
βάρος οποιουδήποτε για οποιονδήποτε 
λόγο·

Or. pl

Τροπολογία 221
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που 
διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 18ης 

διαγράφεται
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Δεκεμβρίου 2019, όπου κατήγγειλε 
απερίφραστα τις διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ και την παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις 
δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης 
της ρητορικής μίσους από τις δημόσιες 
αρχές και τους εκλεγμένους 
αξιωματούχους στο πλαίσιο των εκλογών, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

Or. pl

Τροπολογία 222
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που 
διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου κατήγγειλε 
απερίφραστα τις διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ και την παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις 
δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης 
της ρητορικής μίσους από τις δημόσιες 
αρχές και τους εκλεγμένους 
αξιωματούχους στο πλαίσιο των εκλογών, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 223
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, την απαγόρευση των 
πορειών «υπερηφάνειας» και 
προγραμμάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης, όπως του «Rainbow 
Friday», και την ανεπαρκή προστασία 
έναντι επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και την έγκριση «Περιφερειακών χαρτών 
για τα δικαιώματα των οικογενειών» ή 
βασικών διατάξεων τέτοιων χαρτών που 
εισάγουν διακρίσεις ιδίως κατά 
μονογονεϊκών οικογενειών και 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ, και κάλεσε την 
Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά τέτοιες 
δημόσιες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή 
να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για 
τέτοιου είδους δηλώσεις των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας υπόψη 
ότι οι ομοφοβικές δηλώσεις συνιστούν 
διάκριση στην εργασία και την 
απασχόληση όταν πραγματοποιούνται 
από πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχουν αποφασιστική επιρροή στην 
πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να θεσπίσουν νομοθεσία 
σχετικά με την κατάσταση των ενώσεων 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και των 
γονέων ίδιου φύλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν το 
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δικαίωμα της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, νομικά και πραγματικά, 
σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 224
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, την απαγόρευση των 
πορειών «υπερηφάνειας» και 
προγραμμάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης, όπως του «Rainbow 
Friday», και την ανεπαρκή προστασία 
έναντι επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και την έγκριση «Περιφερειακών χαρτών 
για τα δικαιώματα των οικογενειών» ή 
βασικών διατάξεων τέτοιων χαρτών που 
εισάγουν διακρίσεις ιδίως κατά 
μονογονεϊκών οικογενειών και 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ, και κάλεσε την 
Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά τέτοιες 
δημόσιες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή 
να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για 
τέτοιου είδους δηλώσεις των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας υπόψη 
ότι οι ομοφοβικές δηλώσεις συνιστούν 
διάκριση στην εργασία και την 
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απασχόληση όταν πραγματοποιούνται 
από πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχουν αποφασιστική επιρροή στην 
πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να θεσπίσουν νομοθεσία 
σχετικά με την κατάσταση των ενώσεων 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και των 
γονέων ίδιου φύλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν το 
δικαίωμα της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, νομικά και πραγματικά, 
σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 225
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, την απαγόρευση των 
πορειών «υπερηφάνειας» και 
προγραμμάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης, όπως του «Rainbow 
Friday», και την ανεπαρκή προστασία 
έναντι επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και την έγκριση «Περιφερειακών χαρτών 
για τα δικαιώματα των οικογενειών» ή 
βασικών διατάξεων τέτοιων χαρτών που 
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εισάγουν διακρίσεις ιδίως κατά 
μονογονεϊκών οικογενειών και 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ, και κάλεσε την 
Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά τέτοιες 
δημόσιες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή 
να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για 
τέτοιου είδους δηλώσεις των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας υπόψη 
ότι οι ομοφοβικές δηλώσεις συνιστούν 
διάκριση στην εργασία και την 
απασχόληση όταν πραγματοποιούνται 
από πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχουν αποφασιστική επιρροή στην 
πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να θεσπίσουν νομοθεσία 
σχετικά με την κατάσταση των ενώσεων 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και των 
γονέων ίδιου φύλου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν το 
δικαίωμα της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, νομικά και πραγματικά, 
σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. enΤροπολογία 226
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που 
διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019, όπου κατήγγειλε 
απερίφραστα τις διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ και την παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις 
δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης 
της ρητορικής μίσους από τις δημόσιες 
αρχές και τους εκλεγμένους 
αξιωματούχους στο πλαίσιο των εκλογών, 
καθώς και τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 

46. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να καταγγελθούν οι διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της 
ρητορικής μίσους και της παραβίασης 
των ατομικών δικαιωμάτων, από 
πρόσωπα που ασκούν δημόσιο 
λειτούργημα, και καλεί την Επιτροπή να 
καταδικάσει τέτοιου είδους διακρίσεις· 
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σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, την απαγόρευση των 
πορειών «υπερηφάνειας» και 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, και 
την ανεπαρκή προστασία έναντι 
επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς 
και τον ορισμό ζωνών στην Πολωνία 
απαλλαγμένων από την επονομαζόμενη 
«ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», και κάλεσε την 
Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά τέτοιες 
δημόσιες διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 228
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
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στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις· 
σημειώνει ότι η κατάσταση των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία δεν έχει βελτιωθεί 
καθόλου έκτοτε·

Or. en

Τροπολογία 229
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό 
ζωνών στην Πολωνία απαλλαγμένων από 
την επονομαζόμενη «ιδεολογία των 
ΛΟΑΔΜ», και κάλεσε την Επιτροπή να 
καταδικάσει σθεναρά τέτοιες δημόσιες 
διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, και κάλεσε την Επιτροπή να 
καταδικάσει σθεναρά τέτοιες δημόσιες 
διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 230
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και κάλεσε την Επιτροπή να καταδικάσει 
σθεναρά τέτοιες δημόσιες διακρίσεις·

46. υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε απερίφραστα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο 
των εκλογών, καθώς και τον ορισμό ζωνών 
στην Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
και υπενθυμίζει την καταδίκη τέτοιων 
ενεργειών από την Επιτροπή καθώς και 
από διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 231
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. καλεί τις πολωνικές αρχές να μην 
θέτουν υπό κράτηση μετανάστες και 
αιτούντες άσυλο που είναι παιδιά ή 
οικογένειες με παιδιά, να εξασφαλίζουν 
τη δέουσα καταχώρηση των αιτούντων 
άσυλο από τους συνοριοφύλακες, την 
άμεση παραπομπή τους στις αρχές 
ασύλου και την παροχή σε αυτούς 
πρόσβασης σε δικηγόρο, να αυξήσουν τη 
διάρκεια και το ύψος της οικονομικής 
βοήθειας που παρέχεται σε πρόσφυγες 
και δικαιούχους επικουρικής προστασίας 
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για τη διευκόλυνση της πλήρους ένταξής 
τους στην κοινωνία και να άρουν όλους 
τους φραγμούς που εμποδίζουν την 
πρόσβαση μεταναστριών που δεν έχουν 
έγγραφα ταυτότητας σε οικονομικά 
προσιτή υγειονομική περίθαλψη για 
μητέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τους·

Or. en

Τροπολογία 232
Malin Björk, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. υπενθυμίζει τη θέση του, η οποία 
περιγράφηκε συνοπτικά στο ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ, και καταδικάζει 
τις μηνύσεις κατά ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών που δημοσίευσαν 
τον αποκαλούμενο «Άτλαντα του μίσους», 
ο οποίος τεκμηριώνει τη διάδοση της 
ομοφοβίας στην Πολωνία, και απορρίπτει 
τον τρόπο με τον οποίο το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο, τα δικαστήρια και αυτές 
οι μηνύσεις χρησιμοποιούνται για να 
φιμώνονται οι ακτιβιστές ΛΟΑΔΜ και για 
να μην τους επιτρέπεται να ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου·

Or. en

Τροπολογία 233
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς εθνικά δικαστήρια 
αρνήθηκαν ή δίστασαν να 
απελευθερώσουν Πολωνούς υπόπτους 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης λόγω 
σοβαρών αμφιβολιών σχετικά με την 
ανεξαρτησία του πολωνικού δικαστικού 
συστήματος· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 235
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
θεωρεί ότι η αποσταθεροποίηση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία συνιστά 
ιδιαιτέρως σοβαρή απειλή για την 
ομοιομορφία της έννομης τάξης της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 236
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 

47. αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού 
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είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

συστήματος στην Πολωνία είναι ένας 
τομέας που εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους και δεν μπορεί να συνιστά λόγο 
αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ της 
Πολωνίας και άλλων κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

Or. pl

Τροπολογία 237
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το γεγονός ότι το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

47. σημειώνει ότι, εάν το Συμβούλιο 
καταλήξει ότι το δικαστικό σύστημα στην 
Πολωνία δεν είναι ανεξάρτητο, θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν οι σχέσεις 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της 
Πολωνίας και άλλων κρατών μελών, ιδίως 
στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις· επισημαίνει ότι η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών 
μελών μπορεί να αποκατασταθεί μόνο 
αφού εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε διάλογο με την Επιτροπή· καλεί την 
πολωνική κυβέρνηση να εφαρμόσει 
αμελλητί τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να 
σεβαστεί την υπεροχή του δικαίου της 
Ένωσης·

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε διάλογο με την Επιτροπή· τονίζει ότι ο 
διάλογος αυτός πρέπει να είναι 
αμερόληπτος, τεκμηριωμένος και 
συνεργατικός, και να γίνονται επίσης 
σεβαστές τόσο οι αρμοδιότητες της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, 
όπως αυτές κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες, όσο και η αρχή της 
επικουρικότητας· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να συνεργαστεί με την 
Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζεται 
στη Συνθήκη· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να εφαρμόσει αμελλητί τις 
αποφάσεις του ΔΕΕ και να σεβαστεί την 
υπεροχή του δικαίου της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 239
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την 
ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
συμμετάσχει άμεσα σε διάλογο με την 
Επιτροπή· καλεί την πολωνική κυβέρνηση 

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε διάλογο με την Επιτροπή·
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να εφαρμόσει αμελλητί τις αποφάσεις του 
ΔΕΕ και να σεβαστεί την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 240
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε διάλογο με την Επιτροπή· καλεί την 
πολωνική κυβέρνηση να εφαρμόσει 
αμελλητί τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να 
σεβαστεί την υπεροχή του δικαίου της 
Ένωσης·

48. επιβεβαιώνει ότι η πολωνική 
κυβέρνηση συμμορφώνεται με όλες τις 
διατάξεις που αφορούν το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ότι συμμετέχει άμεσα σε 
διάλογο με την Επιτροπή· αναγνωρίζει τα 
μέτρα που λαμβάνει η πολωνική 
κυβέρνηση για να εφαρμόσει αμελλητί τις 
αποφάσεις του ΔΕΕ και να σεβαστεί την 
υπεροχή του δικαίου της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 

48. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
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αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε διάλογο με την Επιτροπή· καλεί την 
πολωνική κυβέρνηση να εφαρμόσει 
αμελλητί τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να 
σεβαστεί την υπεροχή του δικαίου της 
Ένωσης·

αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ 
και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα 
σε ειλικρινή διάλογο με την Επιτροπή· 
καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
εφαρμόσει αμελλητί και πλήρως τις 
αποφάσεις του ΔΕΕ και να σεβαστεί την 
υπεροχή του δικαίου της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να μην ερμηνεύουν 
περιοριστικά την αρχή του κράτους 
δικαίου και να αξιοποιούν πλήρως τις 
δυνατότητες της διαδικασίας του άρθρου 
7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ με την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
δράσης της πολωνικής κυβέρνησης σε 
όλες τις αρχές που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων των 
γυναικών, της ελευθερίας στα μέσα 
ενημέρωσης και του δικαιώματος για 
ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 243
Beata Kempa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο 
δυνατόν και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει 
τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 244
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο 
δυνατόν και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

49. καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει 
τελική θέση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

Or. en

Τροπολογία 245
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο 
δυνατόν και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστάένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει 
τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

49. δεν θεωρεί ότι το Συμβούλιο είναι 
απαραίτητο να συνεχίσει τις επίσημες 
ακροάσεις στο πλαίσιο της εξέτασης όλων 
των πιο πρόσφατων και σημαντικών 
διευκρινίσεων που έδωσαν οι πολωνικές 
αρχές και των πορισμάτων της παρούσας 
διαδικασίας στους τομείς του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· συνιστά 
ένθερμα στο Συμβούλιο, κατά τη 
διατύπωση πιθανών συστάσεων, να 
διεξάγει διάλογο με τις πολωνικές αρχές 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης και του σεβασμού της πολωνικής 
κυριαρχίας, ιδίως στους τομείς που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο δυνατόν 
και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο δυνατόν 
και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί, επιπρόσθετα, το Συμβούλιο να 
δεσμευτεί ότι θα αξιολογεί την εφαρμογή 
αυτών των συστάσεων εγκαίρως και, εάν 
οι συνθήκες το δικαιολογούν, να 
προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
της ΣΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του· 
επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παρέχεται ενημέρωση, με διαφάνεια, για 
τις διαδικασίες του Συμβουλίου, έτσι 
ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική 
συμμετοχή και εποπτεία από όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την 
κοινωνία των πολιτών·
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Τροπολογία 247
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις - η τελευταία εκ 
των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο δυνατόν 
και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

49. καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει 
τις επίσημες ακροάσεις σχετικά με την 
κατάσταση στην Πολωνία - η τελευταία 
εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2018 - το συντομότερο δυνατόν 
και να συμπεριλάβει στις εν λόγω 
ακροάσεις όλες τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
ενεργήσει επιτέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ και να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, υπό το φως των εντυπωσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα και σε πολλές εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και σε εκθέσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· συνιστά ένθερμα 
στο Συμβούλιο να απευθύνει 
συγκεκριμένες συστάσεις στην Πολωνία, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε συνέχεια των 
ακροάσεων, και να ορίσει προθεσμίες για 
την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· 
καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά 
το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του, καθώς και να 
επιτρέπει την ουσιαστική συμμετοχή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στο ζήτημα αυτό·
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Τροπολογία 248
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα 
εργαλεία για την αντιμετώπιση του 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης 
των αξιών στις οποίες βασίζεται η 
Ένωση από την Πολωνία, ιδίως τις 
ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις 
αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου για τη 
λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και 
δημοσιονομικά εργαλεία· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 249
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα 
εργαλεία για την αντιμετώπιση του 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης 
των αξιών στις οποίες βασίζεται η 
Ένωση από την Πολωνία, ιδίως τις 
ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις 
αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου για τη 

διαγράφεται
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δημοσιονομικά εργαλεία· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

Or. en

Τροπολογία 250
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50
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50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά 
εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά 
εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως όλα τα αναφερόμενα 
εργαλεία και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εφαρμογής περαιτέρω μέτρων σε 
περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος 
απειλεί επανειλημμένα τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 251
Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50



AM\1206319EL.docx 175/177 PE652.541v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες 
επί παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον 
του Δικαστηρίου για τη λήψη 
προσωρινών μέτρων, καθώς και 
δημοσιονομικά εργαλεία· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·

50. προτρέπει την Επιτροπή να θέσει 
ένα τέλος το συντομότερο δυνατόν σε 
όλες τις ενέργειες εναντίον της Πολωνίας, 
οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα 
των κυρίαρχων κρατών μελών στις 
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις τους, και οι 
οποίες υποστηρίζονται από ψευδή, 
μονομερή επιχειρήματα και εντάσσονται 
στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού 
εναντίον της Πολωνίας με την ιδιότητά 
της ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά 
εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά 
εργαλεία· υποστηρίζει ένθερμα τη 
προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά 
τη συμπερίληψη της προϋπόθεσης του 
κράτους δικαίου στο μελλοντικό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·
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50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και δημοσιονομικά 
εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να 
εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

50. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου 
σοβαρής παραβίασης των αξιών στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση από την 
Πολωνία, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει και τις αιτήσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου για τη λήψη προσωρινών 
μέτρων, καθώς και να διερευνήσει εάν 
υπάρχουν δημοσιονομικά εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το 
πλαίσιο ως έσχατο μέσο· καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή του·
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51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και 
στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 

διαγράφεται
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Συμβούλιο της Ευρώπης και στον 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη.

Or. pl


