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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul),

Or. en

Amendement 2
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van de Europese Unie en de lidstaten die 
bijeenkwamen met de Raad over het 
waarborgen van de eerbiediging van de 
rechtsstaat van 16 december 2014;

Or. en

Amendement 3
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het juridisch advies van 
27 mei 2014 van de juridische dienst van 
de Raad over de verenigbaarheid van de 
mededeling van de Commissie over een 
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nieuw EU-kader voor het versterken van 
de rechtsstaat met de Verdragen;

Or. en

Amendement 4
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 3 mei 
2018 over de vrijheid en pluriformiteit van 
media in de Europese Unie,

Or. en

Amendement 5
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2019 over de criminalisering 
van seksuele voorlichting in Polen9,

Schrappen

_________________
9 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Visum 15
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
14 november 2019 over de criminalisering 
van seksuele voorlichting in Polen9,

Schrappen

_________________
9 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Amendement 7
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones10,

Schrappen

_________________
10 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones10,

Schrappen
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_________________
10 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Amendement 9
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
17 april 2020 over gecoördineerde EU-
maatregelen om de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan te bestrijden13,

Schrappen

_________________
13 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0054.

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 november 2019 over de toetreding van 
de Unie tot het Verdrag van Istanbul 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen 1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
17 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het 
programma Rechten en waarden1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0407.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de vier inbreukprocedures 
die de Commissie tegen Polen heeft 
ingeleid met betrekking tot de hervorming 
van het Poolse rechtssysteem, waarvan er 
twee tot een uitspraak van het Hof van 
Justitie hebben geleid waarin werd 
vastgesteld dat er sprake is van 
schendingen van de tweede alinea van 
artikel 19, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, waarin het 
beginsel van daadwerkelijke 
rechtsbescherming is verankerd, en 

– gezien de vier inbreukprocedures 
die de Commissie tegen Polen heeft 
ingeleid met betrekking tot wijzigingen in 
het Poolse rechtssysteem, waarvan er twee 
tot een uitspraak van het Hof van Justitie 
hebben geleid waarin werd vastgesteld dat 
er sprake is van schendingen van de tweede 
alinea van artikel 19, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, waarin het 
beginsel van daadwerkelijke 
rechtsbescherming is verankerd, en 
waarvan de twee andere procedures nog 
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waarvan de twee andere procedures nog 
hangende zijn,

hangende zijn,

Or. en

Amendement 13
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de tweede 
LGBTI-enquête, uitgevoerd door het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, waaruit bleek dat de 
intolerantie en het geweld jegens LGBTI-
personen in Polen toenemen en dat de 
Poolse LGBTI-respondenten absoluut niet 
geloven dat de regering vooroordelen en 
intolerantie bestrijdt: slechts 4 %, het 
laagste percentage in de Unie, denkt dat 
de regering dit doet en het hoogste 
percentage respondenten gaf aan 
bepaalde plekken te mijden uit angst voor 
aanvallen, intimidatie of dreigementen 
(79 %),

Or. en

Amendement 14
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de tweede 
LGBTI-enquête, uitgevoerd door het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, waaruit bleek dat de 
intolerantie en het geweld jegens LGBTI-
personen in Polen toenemen en dat de 
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Poolse LGBTI-respondenten absoluut niet 
geloven dat de regering vooroordelen en 
intolerantie bestrijdt: slechts 4 %, het 
laagste percentage in de Unie, denkt dat 
de regering dit doet en het hoogste 
percentage respondenten gaf aan 
bepaalde plekken te mijden uit angst voor 
aanvallen, intimidatie of dreigementen 
(79 %),

Or. en

Amendement 15
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de tweede 
LGBTI-enquête, uitgevoerd door het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, waaruit bleek dat de 
intolerantie en het geweld jegens LGBTI-
personen in Polen toenemen en dat de 
Poolse LGBTI-respondenten absoluut niet 
geloven dat de regering vooroordelen en 
intolerantie bestrijdt: slechts 4 %, het 
laagste percentage in de Unie, denkt dat 
de regering dit doet en het hoogste 
percentage respondenten gaf aan 
bepaalde plekken te mijden uit angst voor 
aanvallen, intimidatie of dreigementen 
(79 %),

Or. en

Amendement 16
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Visum 25 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het themadocument van de 
commissaris voor mensenrechten van de 
Raad van Europa van december 2017 
getiteld “De seksuele en reproductieve 
gezondheid en de rechten van vrouwen in 
Europa”,

Or. en

Amendement 17
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Visum 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
van 2019 inzake de seksuele en 
reproductieve gezondheid en de rechten 
van adolescenten en de normen voor 
seksuele voorlichting in Europa van het 
regionale WHO-kantoor voor Europa: 
een kader voor beleidsmakers en 
autoriteiten en deskundigen op het gebied 
van onderwijs en volksgezondheid,

Or. en

Amendement 18
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden van eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
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democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, met 
inbegrip van de rechten van personen die 
tot een minderheid behoren, als 
vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en als 
opgenomen in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
verankerd in internationale 
mensenrechtenverdragen;

Unie en als opgenomen in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en verankerd in internationale 
mensenrechtenverdragen;

Or. pl

Amendement 19
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en als opgenomen in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en verankerd in 
internationale mensenrechtenverdragen;

A. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren, als vastgelegd in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 20
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het B. overwegende dat het 
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toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, in 
tegenstelling tot artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, niet beperkt is tot de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Verdragen, zoals wordt aangegeven in de 
mededeling van de Commissie van 
15 oktober 2003, en overwegende dat de 
Unie kan beoordelen of er sprake is van 
een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de gemeenschappelijke 
waarden op gebieden die onder de 
bevoegdheden van de lidstaten vallen;

toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie niet 
beperkt is tot de verplichtingen uit hoofde 
van de Verdragen, en overwegende dat de 
Unie kan beoordelen of er sprake is van 
een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de gemeenschappelijke 
waarden op gebieden die onder de 
bevoegdheden van de Unie vallen, en dat 
toezichtsmechanismen van de Unie alleen 
op deze terreinen mogelijk zijn; 
overwegende dat de juridische dienst van 
de Raad er in zijn juridisch advies van 
27 mei 2014 bovendien aan herinnerde 
dat er in de Verdragen, naast het bepaalde 
in artikel 7 VEU, geen rechtsgrond is op 
basis waarvan de instellingen een nieuw 
mechanisme kunnen oprichten om 
toezicht uit te oefenen op de eerbiediging 
van de rechtsstaat door lidstaten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het 
toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, in 
tegenstelling tot artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, niet beperkt is tot de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Verdragen, zoals wordt aangegeven in de 
mededeling van de Commissie van 
15 oktober 2003, en overwegende dat de 
Unie kan beoordelen of er sprake is van 
een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de gemeenschappelijke 
waarden op gebieden die onder de 

B. overwegende dat het 
toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, in 
tegenstelling tot artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, alle fundamentele 
beginselen van de Europese Unie omvat 
waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, zoals wordt aangegeven in de 
mededeling van de Commissie van 
15 oktober 2003, en overwegende dat de 
Unie kan beoordelen of er sprake is van 
een duidelijk gevaar voor een ernstige 
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bevoegdheden van de lidstaten vallen; schending van de gemeenschappelijke 
waarden op gebieden die onder de 
bevoegdheden van de lidstaten vallen;

Or. en

Amendement 22
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het 
toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, in 
tegenstelling tot artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, niet beperkt is tot de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Verdragen, zoals wordt aangegeven in de 
mededeling van de Commissie van 
15 oktober 2003, en overwegende dat de 
Unie kan beoordelen of er sprake is van 
een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de gemeenschappelijke 
waarden op gebieden die onder de 
bevoegdheden van de lidstaten vallen;

B. overwegende dat het 
toepassingsgebied van artikel 7 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt bepaald door het toepassingsgebied 
van het voorstel van de Commissie en dat 
het Parlement bij het ontbreken van een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het voorstel het gebied dat onder de 
procedure valt niet arbitrair kan bepalen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de grenzen van 
de procedure van artikel 7 VEU worden 
vastgesteld in het met redenen omklede 
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voorstel dat is ingediend door de 
Commissie en dat zaken die hier niet 
onder vallen niet kunnen worden 
onderworpen aan de 
goedkeuringsprocedure van het Europees 
Parlement;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. onderstreept dat de lidstaten van 
de Europese Unie zich op grond van 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie vrijwillig hebben 
verbonden aan de gemeenschappelijke 
waarden waarnaar wordt verwezen in 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 25
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de grenzen van 
de procedure van artikel 7 VEU worden 
vastgesteld in het met redenen omklede 
voorstel dat is ingediend door de 
Commissie en dat zaken die hier niet 
onder vallen niet kunnen worden 
onderworpen aan de 
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goedkeuringsprocedure van het Europees 
Parlement;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de rol van het 
Europees Parlement in de 
goedkeuringsprocedure is beschreven in 
artikel 7 en deze niet op andere wijze kan 
worden toegeëigend; overwegende dat 
volgens artikel 269 VWEU slechts tegen 
procedurele kwesties beroep kan worden 
ingesteld bij het HvJ-EU in het kader van 
artikel 7 VEU;

Or. pl

Amendement 27
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de rol van het 
Europees Parlement in de 
goedkeuringsprocedure is beschreven in 
artikel 7 en deze niet op andere wijze kan 
worden toegeëigend; overwegende dat 
volgens artikel 269 VWEU slechts tegen 
procedurele kwesties beroep kan worden 
ingesteld bij het HvJ-EU in het kader van 
artikel 7 VEU;

Or. pl
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Amendement 28
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– de bescherming van de 
grondrechten, met inbegrip van de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren;

Schrappen

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de werking van vrije en onafhankelijke 
media;

Or. en

Amendement 30
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn standpunt als 
weergegeven in verschillende van zijn 
resoluties over de situatie in verband met 
de rechtsstaat en de democratie in Polen, 
dat de som van alle feiten en tendensen 
die in deze resolutie worden genoemd, 
neerkomt op een systemische bedreiging 

Schrappen
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van de waarden van artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en een duidelijk gevaar vormt voor 
een ernstige schending daarvan;

Or. en

Amendement 31
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn standpunt als 
weergegeven in verschillende van zijn 
resoluties over de situatie in verband met 
de rechtsstaat en de democratie in Polen, 
dat de som van alle feiten en tendensen 
die in deze resolutie worden genoemd, 
neerkomt op een systemische bedreiging 
van de waarden van artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en een duidelijk gevaar vormt voor 
een ernstige schending daarvan;

Schrappen

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn standpunt als 
weergegeven in verschillende van zijn 
resoluties over de situatie in verband met 
de rechtsstaat en de democratie in Polen, 
dat de som van alle feiten en tendensen 
die in deze resolutie worden genoemd, 
neerkomt op een systemische bedreiging 
van de waarden van artikel 2 van het 

Schrappen
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Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en een duidelijk gevaar vormt voor 
een ernstige schending daarvan;

Or. pl

Amendement 33
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn standpunt als 
weergegeven in verschillende van zijn 
resoluties over de situatie in verband met 
de rechtsstaat en de democratie in Polen, 
dat de som van alle feiten en tendensen 
die in deze resolutie worden genoemd, 
neerkomt op een systemische bedreiging 
van de waarden van artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en een duidelijk gevaar vormt voor 
een ernstige schending daarvan;

2. bevestigt dat een beoordeling van 
een mogelijke inbreuk op artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) alleen mag worden uitgevoerd 
nadat het proces van hervormingen op de 
betrokken gebieden is afgerond;

Or. pl

Amendement 34
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1) neemt nota van de uitleg van de 
Poolse regering met betrekking tot de 
redenen voor de invoering van de 
hervorming van de rechterlijke macht en 
is van mening dat deze uitleg legitiem en 
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overtuigend is in de context van de door 
de lidstaten geuite zorgen;

Or. pl

Amendement 35
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen niet alleen niet is aangepakt, maar 
zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU;

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen niet alleen niet is aangepakt, maar 
zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU; is van mening dat de 
discussies in de Raad in het kader van de 
procedure uit hoofde van artikel 7, lid 1, 
VEU, regelmatig noch gestructureerd 
hebben plaatsgevonden en dat niet is 
ingegaan op de substantiële kwesties die 
aanleiding gaven tot de inleiding van de 
procedure en niet volledig rekening is 
gehouden met de impact die het handelen 
van de Poolse regering heeft op alle 
beginselen uit artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 36
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, 
de situatie in verband met de rechtsstaat 
in Polen niet alleen niet is aangepakt, 
maar zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU;

3. benadrukt dat de Poolse regering 
de redenen voor de hervorming van de 
rechterlijke macht in Polen grondig en 
herhaaldelijk heeft uitgelegd en de 
basisbeginselen hiervan heeft uiteengezet; 
is verheugd over het feit dat de 
presentaties uitgebreid waren en alle 
zorgen en vragen werden behandeld die 
door de lidstaten en de Europese 
Commissie aan de orde waren gesteld;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, 
de situatie in verband met de rechtsstaat 
in Polen niet alleen niet is aangepakt, 
maar zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU;

3. benadrukt dat de Poolse regering 
overeenkomstig artikel 7 de redenen voor 
de hervorming van de rechterlijke macht 
in Polen grondig en herhaaldelijk heeft 
uitgelegd en de basisbeginselen hiervan 
heeft uiteengezet; is verheugd over het feit 
dat de presentaties uitgebreid waren en 
alle zorgen en vragen werden behandeld 
die door de lidstaten en de Europese 
Commissie aan de orde waren gesteld;

Or. pl

Amendement 38
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen niet alleen niet is aangepakt, maar 
zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU;

3. neemt nota van de drie 
hoorzittingen met Polen in de Raad, de 
kritische rapporten van de Verenigde 
Naties, de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, alarmerende 
rapporten van de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de 
Raad van Europa, en de inleiding door de 
Commissie van vier inbreukprocedures, de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen niet alleen niet is aangepakt, maar 
zelfs ernstig is verslechterd sinds de 
inwerkingtreding van de procedure van 
artikel 7, lid 1, VEU;

3. toont zich diep bezorgd over het 
feit dat in weerwil van drie hoorzittingen 
met Polen in de Raad, meerdere 
gedachtewisselingen in de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken van het Europees 
Parlement, alarmerende rapporten van de 
Verenigde Naties, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) en de Raad van Europa, en de 
inleiding door de Commissie van vier 
inbreukprocedures, de situatie in verband 
met de rechtsstaat in Polen niet alleen niet 
is aangepakt, maar zelfs ernstig is 
verslechterd sinds de inwerkingtreding van 
de procedure van artikel 7, lid 1, VEU;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het met redenen 
omkleed voorstel van de Commissie van 
20 december 2017 op grond van artikel 7, 
lid 1, van het VEU inzake de rechtsstaat 
in Polen: voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de constatering van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending, door de Republiek Polen, van 
de rechtsstaat16 , een beperkt 
toepassingsgebied heeft, namelijk de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen in de strikte zin van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht; acht het dringend noodzakelijk het 
toepassingsgebied van het met redenen 
omkleed voorstel uit te breiden en hier 
ook duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending van andere basiswaarden van 
de Unie aan toe te voegen, met name 
democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten;

Schrappen

Or. pl

Amendement 41
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het met redenen 
omkleed voorstel van de Commissie van 

Schrappen
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20 december 2017 op grond van artikel 7, 
lid 1, van het VEU inzake de rechtsstaat 
in Polen: voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de constatering van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending, door de Republiek Polen, van 
de rechtsstaat16 , een beperkt 
toepassingsgebied heeft, namelijk de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen in de strikte zin van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht; acht het dringend noodzakelijk het 
toepassingsgebied van het met redenen 
omkleed voorstel uit te breiden en hier 
ook duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending van andere basiswaarden van 
de Unie aan toe te voegen, met name 
democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten;

Or. pl

Amendement 42
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het met redenen 
omkleed voorstel van de Commissie van 
20 december 2017 op grond van artikel 7, 
lid 1, van het VEU inzake de rechtsstaat 
in Polen: voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de constatering van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending, door de Republiek Polen, van 
de rechtsstaat16, een beperkt 
toepassingsgebied heeft, namelijk de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen in de strikte zin van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht; acht het dringend noodzakelijk het 
toepassingsgebied van het met redenen 
omkleed voorstel uit te breiden en hier 
ook duidelijke gevaren voor een ernstige 

4. merkt op dat het met redenen 
omkleed voorstel van de Commissie van 
20 december 2017 op grond van artikel 7, 
lid 1, van het VEU inzake de rechtsstaat 
in Polen: voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de constatering van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending, door de Republiek Polen, van 
de rechtsstaat16, een beperkt 
toepassingsgebied heeft, namelijk de 
situatie in verband met de rechtsstaat in 
Polen in de strikte zin van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht; verzoekt de Commissie en de Raad 
het beginsel van de rechtsstaat niet 
beperkend te interpreteren en het 
potentieel van artikel 7, lid 1, van de 
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schending van andere basiswaarden van 
de Unie aan toe te voegen, met name 
democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten;

VEU-procedure volledig te benutten, 
namelijk om iets te doen aan de 
implicaties van het optreden van de 
Poolse regering voor alle beginselen die 
zijn verankerd in artikel 2 VEU, met name 
democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat het met redenen 
omkleed voorstel van de Commissie van 
20 december 2017, dat is ingediend 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU, de 
rechtsstaat in Polen betreft, in de strikte 
zin van onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht;

Or. pl

Amendement 44
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die 
aan de gang zijn in het kader van 
artikel 7, lid 1, VEU nogmaals de 
dringende noodzaak onderstrepen van een 
aanvullend en preventief 
Uniemechanisme inzake democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, zoals het 
Parlement heeft voorgesteld in zijn 

Schrappen
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resolutie van 25 oktober 2016;

Or. pl

Amendement 45
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die aan 
de gang zijn in het kader van artikel 7, 
lid 1, VEU nogmaals de dringende 
noodzaak onderstrepen van een aanvullend 
en preventief Uniemechanisme inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft 
voorgesteld in zijn resolutie van 25 oktober 
2016;

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die aan 
de gang zijn in het kader van artikel 7, 
lid 1, VEU nogmaals de dringende 
noodzaak onderstrepen van een aanvullend 
en preventief Uniemechanisme inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft 
voorgesteld in zijn resolutie van 25 oktober 
2016; herinnert eraan dat het Parlement, 
als de Commissie en Raad de vaststelling 
van een pact voor democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten blijft 
weigeren, het initiatief kan nemen tot 
lancering van een pilotverslag en een 
interparlementair debat over democratie, 
de rechtsstaat en de grondrechten;

Or. en

Amendement 46
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die 
aan de gang zijn in het kader van 
artikel 7, lid 1, VEU nogmaals de 
dringende noodzaak onderstrepen van een 

5. is van mening dat de procedure van 
artikel 7 VEU de enige procedure is die op 
grond van de Verdragen kan worden 
gebruikt om de rechtsstaat te waarborgen 
en dat de EU-instellingen geen aanvullend 
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aanvullend en preventief Uniemechanisme 
inzake democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft 
voorgesteld in zijn resolutie van 
25 oktober 2016;

en preventief Uniemechanisme kunnen 
voorstellen; onderstreept dat bij toezicht 
op de rechtsstaat altijd de beginselen van 
objectiviteit, non-discriminatie en gelijke 
behandeling moeten worden geëerbiedigd 
en een niet-partijdige, op feiten 
gebaseerde benadering moet worden 
gewaarborgd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die 
aan de gang zijn in het kader van 
artikel 7, lid 1, VEU nogmaals de 
dringende noodzaak onderstrepen van een 
aanvullend en preventief 
Uniemechanisme inzake democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, zoals het 
Parlement heeft voorgesteld in zijn 
resolutie van 25 oktober 2016;

5. merkt op dat de Raad tot nu toe 
nog geen risico op een ernstige inbreuk op 
de waarden van artikel 2 VEU door Polen 
heeft vastgesteld; benadrukt dat de Raad 
de enige EU-instelling is met een 
dergelijke bevoegdheid uit hoofde van het 
bepaalde in artikel 7, lid 1, VEU;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die aan 
de gang zijn in het kader van artikel 7, 

5. is van mening dat de laatste 
ontwikkelingen in de hoorzittingen die aan 
de gang zijn in het kader van artikel 7, 
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lid 1, VEU nogmaals de dringende 
noodzaak onderstrepen van een aanvullend 
en preventief Uniemechanisme inzake 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft 
voorgesteld in zijn resolutie van 25 oktober 
2016;

lid 1, VEU nogmaals de dringende 
noodzaak onderstrepen van een aanvullend, 
preventief en bindend Uniemechanisme 
inzake democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, zoals het Parlement heeft 
voorgesteld in zijn resolutie van 25 oktober 
2016;

Or. en

Amendement 49
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1) is van mening dat er, gezien de 
uitleg van de Poolse regering en de 
bevindingen van het Parlement, geen 
risico bestaat op een ernstige schending 
van de waarden van artikel 2 VEU door 
Polen en dat de uitkomst van deze 
procedure tegen Polen die voortvloeit uit 
het Commissievoorstel onvoldoende 
redenen biedt om te concluderen dat een 
aanvullend nieuw mechanisme nodig is 
voor de evaluatie van de democratie, de 
rechtstaat en de grondrechten;

Or. pl

Amendement 50
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt zijn standpunt over het 
voorstel voor een verordening van het 

Schrappen
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Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, met inbegrip 
van de noodzaak om de rechten van 
begunstigden te waarborgen, en verzoekt 
de Raad zo snel mogelijk 
interinstitutionele onderhandelingen te 
beginnen;

Or. en

Amendement 51
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt zijn standpunt over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, met inbegrip 
van de noodzaak om de rechten van 
begunstigden te waarborgen, en verzoekt 
de Raad zo snel mogelijk 
interinstitutionele onderhandelingen te 
beginnen;

Schrappen

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt zijn standpunt over het 6. benadrukt dat de conditionaliteit 
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voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van de begroting van de 
Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, met inbegrip 
van de noodzaak om de rechten van 
begunstigden te waarborgen, en verzoekt 
de Raad zo snel mogelijk 
interinstitutionele onderhandelingen te 
beginnen;

van de uitbetaling van EU-middelen 
gebaseerd moet zijn op objectieve en 
meetbare criteria; merkt op dat niet-
economische en politieke criteria leiden 
tot een schrijnend risico op de 
instrumentalisering ervan en tot 
onzekerheid voor de begunstigden van 
EU-middelen; herinnert aan Advies 
nr. 1/2018 van de Europese Rekenkamer, 
waarin nadrukkelijk de aandacht wordt 
gevestigd op het bovengenoemde element 
en op het risico op het verliezen van de 
financiering door begunstigden van de 
middelen;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt zijn standpunt met 
betrekking tot de middelen voor het 
nieuwe programma Rechten en waarden 
in het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader en dringt erop aan te 
garanderen dat toereikende middelen 
beschikbaar worden gesteld voor 
nationale en lokale maatschappelijke 
organisaties zodat zij de steun aan de 
basis voor democratie, de rechtsstaat en 
de grondrechten in de lidstaten, 
waaronder Polen, kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 54
Tomas Tobé
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
moet instemmen met het meerjarig 
financieel kader; eist wederom een 
mechanisme om de begroting van de Unie 
te beschermen in geval van algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten; is bereid elk 
voorstel te verwerpen dat niet in 
voldoende mate tegemoet komt aan deze 
normen;

Or. en

Amendement 55
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

De werking van het wetgevingssysteem en 
het kiesstelsel in Polen

Schrappen

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Kopje 1 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Misbruik van bevoegdheden inzake 
grondwetsherziening door het Poolse 
parlement

Schrappen
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Or. pl

Amendement 57
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 1 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Misbruik van bevoegdheden inzake 
grondwetsherziening door het Poolse 
parlement

Schrappen

Or. pl

Amendement 58
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. hekelt dat het Poolse parlement 
zich bevoegdheden inzake 
grondwetsherziening heeft toegeëigend 
waarover het niet beschikte toen het als 
gewone wetgever optrad bij het 
goedkeuren van de wet van 
22 december 2015 tot wijziging van de wet 
inzake het Constitutioneel Hof en de wet 
van 22 juli 2016 inzake het 
Constitutioneel Hof, zoals is vastgesteld 
door het Constitutioneel Hof in zijn 
uitspraken van 9 maart, 11 augustus en 
7 november 201617;

Schrappen

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

Or. pl

Amendement 59
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt bovendien dat veel 
bijzonder gevoelige 
wetgevingshandelingen door het Poolse 
parlement zijn goedgekeurd op een 
moment dat onafhankelijke 
grondwettelijke toetsing van wetgeving 
niet langer daadwerkelijk kan worden 
gegarandeerd, zoals de wet van 
30 december 2015 tot wijziging van de wet 
inzake de overheidsdiensten en sommige 
andere wetten, de wet van 15 januari 2016 
tot wijziging van de wet inzake de 
politiediensten en sommige andere wetten, 
de wet van 28 januari 2016 inzake het 
openbaar ministerie en de wet van 
28 januari 2016 – uitvoeringsbepalingen 
bij de wet inzake het openbaar ministerie, 
de wet van 18 maart 2016 tot wijziging 
van de wet inzake de ombudsman en 
sommige andere wetten, de wet van 
22 juni 2016 inzake de Nationale 
Mediaraad, de wet van 10 juni 2016 
inzake terrorismebestrijdingsmaatregelen, 
en verscheidene andere wetten die een 
fundamentele herschikking van het 
rechtssysteem inhouden18;

Schrappen

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

Amendement 60
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt bovendien dat veel 
bijzonder gevoelige 
wetgevingshandelingen door het Poolse 
parlement zijn goedgekeurd op een 
moment dat onafhankelijke 
grondwettelijke toetsing van wetgeving 
niet langer daadwerkelijk kan worden 
gegarandeerd, zoals de wet van 
30 december 2015 tot wijziging van de wet 
inzake de overheidsdiensten en sommige 
andere wetten, de wet van 15 januari 2016 
tot wijziging van de wet inzake de 
politiediensten en sommige andere wetten, 
de wet van 28 januari 2016 inzake het 
openbaar ministerie en de wet van 
28 januari 2016 – uitvoeringsbepalingen 
bij de wet inzake het openbaar ministerie, 
de wet van 18 maart 2016 tot wijziging 
van de wet inzake de ombudsman en 
sommige andere wetten, de wet van 
22 juni 2016 inzake de Nationale 
Mediaraad, de wet van 10 juni 2016 
inzake terrorismebestrijdingsmaatregelen, 
en verscheidene andere wetten die een 
fundamentele herschikking van het 
rechtssysteem inhouden18;

Schrappen

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

Or. pl

Amendement 61
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński



PE650.665v02-00 34/168 AM\1206319NL.docx

NL

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 1 – subkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Het gebruik van versnelde 
wetgevingsprocedures

Schrappen

Or. pl

Amendement 62
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat het Poolse parlement 
vaak gebruikmaakt van versnelde 
wetgevingsprocedures om cruciale 
wetgeving goed te keuren die de 
organisatie en werking van de rechterlijke 
macht hertekenen, zonder betekenisvolle 
raadpleging van belanghebbenden, 
waaronder de rechtsgemeenschap19;

Schrappen

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. pl

Amendement 63
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement
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9. betreurt dat het Poolse parlement 
vaak gebruikmaakt van versnelde 
wetgevingsprocedures om cruciale 
wetgeving goed te keuren die de 
organisatie en werking van de rechterlijke 
macht hertekenen, zonder betekenisvolle 
raadpleging van belanghebbenden, 
waaronder de rechtsgemeenschap19;

9. merkt op dat het Poolse parlement 
vaak gebruikmaakt van versnelde 
wetgevingsprocedures;

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. en

Amendement 64
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als abortus, seksuele voorlichting, de 
organisatie van verkiezingen of de 
ambtstermijn van de president – waarvoor 
zelfs een grondwetswijziging nodig is – en 
dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement wordt 
geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 
worden beschouwd als misbruik van het 
gegeven dat burgers zich niet in het 
openbaar kunnen organiseren en niet 
kunnen protesteren, hetgeen de 
legitimiteit van de goedgekeurde 
wetgeving ernstig zou ondermijnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als abortus, seksuele voorlichting, de 
organisatie van verkiezingen of de 
ambtstermijn van de president – waarvoor 
zelfs een grondwetswijziging nodig is – en 
dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement wordt 
geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 
worden beschouwd als misbruik van het 
gegeven dat burgers zich niet in het 
openbaar kunnen organiseren en niet 
kunnen protesteren, hetgeen de 
legitimiteit van de goedgekeurde 
wetgeving ernstig zou ondermijnen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 66
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als abortus, seksuele voorlichting, de 
organisatie van verkiezingen of de 
ambtstermijn van de president – waarvoor 
zelfs een grondwetswijziging nodig is – en 
dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement wordt 
geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 

10. benadrukt dat het voorstel inzake 
abortus een burgerinitiatief is, dat op 
30 november 2017 werd ingediend, en 
volgens de huidige Poolse wetgeving in 
aanmerking moest worden genomen en 
worden ingediend voor parlementair 
optreden;
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worden beschouwd als misbruik van het 
gegeven dat burgers zich niet in het 
openbaar kunnen organiseren en niet 
kunnen protesteren, hetgeen de 
legitimiteit van de goedgekeurde 
wetgeving ernstig zou ondermijnen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als abortus, seksuele voorlichting, de 
organisatie van verkiezingen of de 
ambtstermijn van de president – waarvoor 
zelfs een grondwetswijziging nodig is – en 
dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement wordt 
geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 
worden beschouwd als misbruik van het 
gegeven dat burgers zich niet in het 
openbaar kunnen organiseren en niet 
kunnen protesteren, hetgeen de 
legitimiteit van de goedgekeurde 
wetgeving ernstig zou ondermijnen;

10. benadrukt dat het voorstel inzake 
abortus een burgerinitiatief is, en geen 
initiatief van de regering, dat op 
30 november 2017 werd ingediend door 
een groep van ten minste 
100 000 gerechtigden, en werd opgezet 
door het comité voor 
wetgevingsinitiatieven “Stop abortus”; 
herinnert eraan dat het project in 
overeenstemming met de geldende 
voorschriften werd ingediend voor 
parlementair optreden en al meer dan 
tweeënhalf jaar op de agenda staat;

Or. pl

Amendement 68
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement
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10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als abortus, seksuele voorlichting, de 
organisatie van verkiezingen of de 
ambtstermijn van de president – waarvoor 
zelfs een grondwetswijziging nodig is – en 
dat dergelijke wetgeving soms zelfs 
versneld door het Parlement wordt 
geloodst; onderstreept dat dit zou kunnen 
worden beschouwd als misbruik van het 
gegeven dat burgers zich niet in het 
openbaar kunnen organiseren en niet 
kunnen protesteren, hetgeen de legitimiteit 
van de goedgekeurde wetgeving ernstig 
zou ondermijnen;

10. hekelt dat er tijdens de COVID-19-
uitbraak, maar niet gerelateerd met die 
uitbraak, debatten worden gehouden over 
wetgeving over erg gevoelige onderwerpen 
als seksuele voorlichting, de organisatie 
van verkiezingen of de ambtstermijn van 
de president – waarvoor zelfs een 
grondwetswijziging nodig is – en dat 
dergelijke wetgeving soms zelfs versneld 
door het Parlement wordt geloodst; 
onderstreept dat dit zou kunnen worden 
beschouwd als misbruik van het gegeven 
dat burgers zich niet in het openbaar 
kunnen organiseren en niet kunnen 
protesteren, hetgeen de legitimiteit van de 
goedgekeurde wetgeving ernstig zou 
ondermijnen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat in de resolutie 
van het Europees Parlement van 
10 december 2013 over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(2013/2040(INI)) wordt opgemerkt dat 
“de opstelling en tenuitvoerlegging van 
beleid op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
evenals van seksuele voorlichting op 
scholen tot de bevoegdheden van de 
lidstaten behoort”;

Or. pl

Amendement 70
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



AM\1206319NL.docx 39/168 PE650.665v02-00

NL

Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 1 – subkopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

De kieswet en de organisatie van 
verkiezingen

Schrappen

Or. pl

Amendement 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek zorgwekkende 
proporties hebben aangenomen in de 
campagne20 en dat alle kandidaten 
weliswaar vrij campagne konden voeren, 
maar dat hoge overheidsambtenaren 
gebruik hebben gemaakt van door de 
overheid gefinancierde evenementen om 
hun campagneboodschap te verspreiden; 
stelt bovendien vast dat de dominantie van 
de regeringspartij in de openbare media 
het voordeel van die partij nog heeft 
versterkt21;

Schrappen

_________________
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 
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2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. pl

Amendement 72
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek zorgwekkende 
proporties hebben aangenomen in de 
campagne20 en dat alle kandidaten 
weliswaar vrij campagne konden voeren, 
maar dat hoge overheidsambtenaren 
gebruik hebben gemaakt van door de 
overheid gefinancierde evenementen om 
hun campagneboodschap te verspreiden; 
stelt bovendien vast dat de dominantie van 
de regeringspartij in de openbare media 
het voordeel van die partij nog heeft 
versterkt21;

Schrappen

_________________
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

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek zorgwekkende 
proporties hebben aangenomen in de 
campagne20 en dat alle kandidaten 
weliswaar vrij campagne konden voeren, 
maar dat hoge overheidsambtenaren 
gebruik hebben gemaakt van door de 
overheid gefinancierde evenementen om 
hun campagneboodschap te verspreiden; 
stelt bovendien vast dat de dominantie van 
de regeringspartij in de openbare media het 
voordeel van die partij nog heeft 
versterkt21;

11. stelt bezorgd vast dat de OVSE tot 
de conclusie is gekomen dat 
vooringenomenheid van de media en 
onverdraagzame retoriek zorgwekkende 
proporties hebben aangenomen in de 
campagne voor de parlementsverkiezingen 
van oktober 201920 en dat alle kandidaten 
weliswaar vrij campagne konden voeren, 
maar dat hoge overheidsambtenaren 
gebruik hebben gemaakt van door de 
overheid gefinancierde evenementen om 
hun campagneboodschap te verspreiden; 
stelt bovendien vast dat de dominantie van 
de regeringspartij in de openbare media het 
voordeel van die partij nog heeft 
versterkt21;

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

20 OVSE/ODIHR, Verklaring inzake 
voorlopige bevindingen en conclusies 
naar aanleiding van de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie, 
14 oktober 2019.

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

21 OVSE/ODIHR, Definitief verslag van 
de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie in het 
kader van de parlementsverkiezingen van 
13 oktober 2019, Warschau, 14 februari 
2020.

Or. en

Amendement 74
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 

Schrappen
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Hooggerechtshof (hierna de 
“buitengewone kamer” genoemd), die 
voor het grootste deel is samengesteld uit 
rechters die worden benoemd door de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie en 
die volgens de beoordeling van het HvJ-
EU niet in aanmerking dreigt te komen 
als onafhankelijke rechtbank, tot taak 
heeft de geldigheid van algemene en 
lokale verkiezingen te verifiëren en 
electorale geschillen te behandelen; stelt 
dat dit ernstige bezorgdheid doet rijzen 
over de scheiding der machten en de 
werking van de Poolse democratie, in 
zoverre dat rechterlijke toetsing van 
electorale geschillen hierdoor bijzonder 
kwetsbaar wordt voor politieke 
beïnvloeding22;
_________________
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

Amendement 75
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de 
“buitengewone kamer” genoemd), die 
voor het grootste deel is samengesteld uit 
rechters die worden benoemd door de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie en 
die volgens de beoordeling van het HvJ-

Schrappen
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EU niet in aanmerking dreigt te komen 
als onafhankelijke rechtbank, tot taak 
heeft de geldigheid van algemene en 
lokale verkiezingen te verifiëren en 
electorale geschillen te behandelen; stelt 
dat dit ernstige bezorgdheid doet rijzen 
over de scheiding der machten en de 
werking van de Poolse democratie, in 
zoverre dat rechterlijke toetsing van 
electorale geschillen hierdoor bijzonder 
kwetsbaar wordt voor politieke 
beïnvloeding22;
_________________
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

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de “buitengewone 
kamer” genoemd), die voor het grootste 
deel is samengesteld uit rechters die 
worden benoemd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die volgens de 
beoordeling van het HvJ-EU niet in 
aanmerking dreigt te komen als 
onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft de 
geldigheid van algemene en lokale 
verkiezingen te verifiëren en electorale 
geschillen te behandelen; stelt dat dit 
ernstige bezorgdheid doet rijzen over de 

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de “buitengewone 
kamer” genoemd), die voor het grootste 
deel is samengesteld uit rechters die 
worden benoemd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die volgens de 
beoordeling van het HvJ-EU niet in 
aanmerking dreigt te komen als 
onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft de 
geldigheid van algemene en lokale 
verkiezingen te verifiëren en electorale 
geschillen te behandelen; stelt dat dit 
ernstige bezorgdheid doet rijzen over de 
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scheiding der machten en de werking van 
de Poolse democratie, in zoverre dat 
rechterlijke toetsing van electorale 
geschillen hierdoor bijzonder kwetsbaar 
wordt voor politieke beïnvloeding22;

scheiding der machten en de werking van 
de Poolse democratie, in zoverre dat 
rechterlijke toetsing van electorale 
geschillen hierdoor bijzonder kwetsbaar 
wordt voor politieke beïnvloeding en 
juridische onzekerheid kan ontstaan met 
betrekking tot de validiteit van een 
dergelijke toetsing22;

_________________ _________________
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 Commissie van Venetië, advies van 8-
9 december 2017, CDL-AD(2017)031, 
punt 43; derde Aanbeveling (EU) 
2017/1520 van de Commissie van 26 juli 
2017, punt 135.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de “buitengewone 
kamer” genoemd), die voor het grootste 
deel is samengesteld uit rechters die 
worden benoemd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die volgens de 
beoordeling van het HvJ-EU niet in 
aanmerking dreigt te komen als 
onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft de 
geldigheid van algemene en lokale 
verkiezingen te verifiëren en electorale 
geschillen te behandelen; stelt dat dit 
ernstige bezorgdheid doet rijzen over de 
scheiding der machten en de werking van 
de Poolse democratie, in zoverre dat 
rechterlijke toetsing van electorale 
geschillen hierdoor bijzonder kwetsbaar 
wordt voor politieke beïnvloeding22;

12. maakt er zich zorgen over dat de 
nieuwe kamer van buitengewone controle 
en openbare aangelegenheden van het 
Hooggerechtshof (hierna de “buitengewone 
kamer” genoemd), die voor het grootste 
deel is samengesteld uit rechters die 
worden benoemd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die volgens de 
beoordeling van het HvJ-EU niet in 
aanmerking dreigt te komen als 
onafhankelijke rechtbank, tot taak heeft de 
geldigheid van algemene verkiezingen te 
verifiëren en electorale geschillen te 
behandelen; stelt dat dit ernstige 
bezorgdheid doet rijzen over de scheiding 
der machten en de werking van de Poolse 
democratie, in zoverre dat rechterlijke 
toetsing van electorale geschillen hierdoor 
bijzonder kwetsbaar wordt voor politieke 
beïnvloeding22;
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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 Commissie van Venetië, advies van 8-
9 december 2017, CDL-AD(2017)031, 
punt 43; derde Aanbeveling (EU) 
2017/1520 van de Commissie van 26 juli 
2017, punt 135.

Or. en

Amendement 78
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen, hoewel het 
begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad23, en hetgeen 
bovendien indruist tegen de rechtspraak 
van het Pools Constitutioneel Hof; 
benadrukt voorts dat het midden in een 
epidemie bijzonder moeilijk is een echte 
verkiezingscampagne te organiseren 
waarin alle kandidaten en programma’s 
evenveel aan bod komen en gelijke 
kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24;

Schrappen

_________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
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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

Amendement 79
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen, hoewel het 
begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad23, en hetgeen 
bovendien indruist tegen de rechtspraak 
van het Pools Constitutioneel Hof; 
benadrukt voorts dat het midden in een 
epidemie bijzonder moeilijk is een echte 
verkiezingscampagne te organiseren 
waarin alle kandidaten en programma’s 

Schrappen
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evenveel aan bod komen en gelijke 
kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24;
_________________
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

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen, hoewel het 
begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

13. maakt zich zorgen, hoewel het 
begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
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en de Raad23, en hetgeen bovendien 
indruist tegen de rechtspraak van het Pools 
Constitutioneel Hof; benadrukt voorts dat 
het midden in een epidemie bijzonder 
moeilijk is een echte verkiezingscampagne 
te organiseren waarin alle kandidaten en 
programma’s evenveel aan bod komen en 
gelijke kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24;

en de Raad23, en hetgeen bovendien 
indruist tegen de rechtspraak van het Pools 
Constitutioneel Hof; benadrukt voorts dat 
het midden in een epidemie bijzonder 
moeilijk is een echte verkiezingscampagne 
te organiseren waarin alle kandidaten en 
programma’s evenveel aan bod komen en 
gelijke kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24; merkt met 
bezorgdheid op dat de verkiezingen, die 
oorspronkelijk gepland stonden voor 
10 mei 2020, uiteindelijk werden 
uitgesteld zonder dat hierbij de formele 
wettelijke eisen werden geëerbiedigd;

_________________ _________________
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 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119, 
4.5.2016, blz. 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 OVSE/ODIHR, Advies over de 
ontwerpwet inzake speciale regels voor het 
houden van de algemene 
presidentsverkiezingen in de Republiek 
Polen die in 2020 moeten plaatsvinden 
(paper nr. 99 van de Senaat), 27 april 
2020.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen, hoewel het 13. maakt zich zorgen, hoewel het 
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begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad23, en hetgeen bovendien 
indruist tegen de rechtspraak van het Pools 
Constitutioneel Hof; benadrukt voorts dat 
het midden in een epidemie bijzonder 
moeilijk is een echte verkiezingscampagne 
te organiseren waarin alle kandidaten en 
programma’s evenveel aan bod komen en 
gelijke kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24;

begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad23, en hetgeen bovendien 
indruist tegen de rechtspraak van het Pools 
Constitutioneel Hof uit de periode dat 
constitutionele toetsingen nog effectief 
waren; benadrukt voorts dat het midden in 
een epidemie bijzonder moeilijk is een 
echte verkiezingscampagne te organiseren 
waarin alle kandidaten en programma’s 
evenveel aan bod komen en gelijke kansen 
krijgen, en waarin een echt openbaar debat 
mogelijk is24;

_________________ _________________
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 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119, 
4.5.2016, blz. 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 OVSE/ODIHR, Advies over de 
ontwerpwet inzake speciale regels voor het 
houden van de algemene 
presidentsverkiezingen in de Republiek 
Polen die in 2020 moeten plaatsvinden 
(paper nr. 99 van de Senaat), 27 april 
2020.

Or. en
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Amendement 82
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen, hoewel het 
begrip toont voor de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis, over de 
wijzigingen in de kieswet die in het Poolse 
parlement kort voor de 
presidentsverkiezingen worden behandeld 
en die een wijziging van de praktische 
organisatie van de verkiezingen tot doel 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten, hetgeen kan verhinderen dat 
de verkiezingen eerlijk, geheim en gelijk 
verlopen, in overeenstemming met het 
recht op privacy en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad23, en hetgeen 
bovendien indruist tegen de rechtspraak 
van het Pools Constitutioneel Hof; 
benadrukt voorts dat het midden in een 
epidemie bijzonder moeilijk is een echte 
verkiezingscampagne te organiseren 
waarin alle kandidaten en programma’s 
evenveel aan bod komen en gelijke kansen 
krijgen, en waarin een echt openbaar debat 
mogelijk is24;

13. erkent de buitengewone 
omstandigheden als gevolg van de 
COVID-19-gezondheidscrisis en derhalve 
de wijzigingen in de kieswet die in het 
Poolse parlement worden behandeld en die 
een wijziging van de praktische organisatie 
van de verkiezingen tot gevolg zouden 
hebben om te kunnen stemmen via de 
postdiensten; merkt op dat het stemmen 
via de postdiensten een mogelijkheid zou 
bieden om verkiezingen te houden in deze 
moeilijke tijden, maar dat het ook 
belangrijk is de omstandigheden 
zorgvuldig te analyseren en conclusies te 
trekken uit de ervaringen van andere 
lidstaten die verkiezingen houden via 
postdiensten; benadrukt voorts dat het 
midden in een epidemie bijzonder moeilijk 
is een echte verkiezingscampagne te 
organiseren waarin alle kandidaten en 
programma’s evenveel aan bod komen en 
gelijke kansen krijgen, en waarin een echt 
openbaar debat mogelijk is24;

_________________ _________________
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 

24 OVSE/ODIHR, Advies over de 
ontwerpwet inzake speciale regels voor het 
houden van de algemene 
presidentsverkiezingen in de Republiek 
Polen die in 2020 moeten plaatsvinden 
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(Senate Paper No. 99), 27 April 2020. (paper nr. 99 van de Senaat), 27 april 
2020.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat de Commissie van 
Venetië duidelijke richtsnoeren verschaft 
over het houden van algemene 
verkiezingen tijdens publieke 
noodsituaties, met inbegrip van 
epidemieën; maakt zich zorgen over het 
feit dat de recente wijzigingen in de 
kieswet in Polen niet verenigbaar zijn met 
de Gedragscode in 
verkiezingsaangelegenheden; merkt 
verder op dat de code voorziet in de 
mogelijkheid van buitengewone 
stemmodaliteiten, maar dat wijzigingen 
om deze in te voeren alleen kunnen 
worden geacht in overeenstemming te zijn 
met de Europese beste praktijken “als het 
beginsel van stemvrijheid wordt 
gegarandeerd”; is van mening dat dit niet 
het geval is bij de wijzigingen in het 
electorale kader voor de 
presidentsverkiezingen die in 2020 moeten 
plaatsvinden1 bis;
_________________
1 bis Commissie van Venetië, CDL-
PI(2020)005rev-e Report - Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections, blz. 23.

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Kopje 2 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Hervorming van het rechtssysteem – 
algemene overwegingen

Wijzigingen in het rechtssysteem – 
algemene overwegingen

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een nationale bevoegdheid 
is; herhaalt tegelijkertijd dat nationale 
rechters in essentie ook Europese rechters 
zijn die het Unierecht toepassen, en dat dit 
de reden is waarom de Unie, met inbegrip 
van het HvJ-EU, moet toezien op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in alle lidstaten als een van de 
vereisten van de rechtsstaat en als 
vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest;

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem in de lidstaten een 
bevoegdheid van de lidstaten is, maar dat 
de lidstaten wel hun verplichtingen op 
grond van de Uniewetgeving moeten 
nakomen wanneer zij deze bevoegdheid 
uitoefenen, hetgeen het HvJ-EU 
herhaaldelijk heeft benadrukt; herhaalt 
dat nationale rechters ook Europese 
rechters zijn en dat hun afhankelijkheid 
derhalve een gemeenschappelijk punt van 
zorg is voor de Unie, met inbegrip van het 
HvJ-EU; verzoekt de Poolse autoriteiten 
de onafhankelijkheid van Poolse rechters 
te beschermen en handhaven; verzoekt de 
Commissie en de Raad alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om te garanderen 
dat Poolse rechters onafhankelijk blijven 
en effectieve rechterlijke bescherming 
kunnen garanderen, zoals vereist op 
grond van artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest;
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Or. en

Amendement 86
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een nationale bevoegdheid 
is; herhaalt tegelijkertijd dat nationale 
rechters in essentie ook Europese rechters 
zijn die het Unierecht toepassen, en dat dit 
de reden is waarom de Unie, met inbegrip 
van het HvJ-EU, moet toezien op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in alle lidstaten als een van de 
vereisten van de rechtsstaat en als 
vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest;

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een nationale bevoegdheid 
is;

Or. pl

Amendement 87
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een nationale bevoegdheid 
is; herhaalt tegelijkertijd dat nationale 
rechters in essentie ook Europese rechters 
zijn die het Unierecht toepassen, en dat dit 
de reden is waarom de Unie, met inbegrip 
van het HvJ-EU, moet toezien op de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in alle lidstaten als een van de 
vereisten van de rechtsstaat en als 

14. erkent dat de organisatie van het 
rechtssysteem een nationale bevoegdheid 
is; herhaalt dat nationale rechters in 
essentie ook Europese rechters zijn die het 
Unierecht toepassen, terwijl de Unie, met 
inbegrip van het HvJ-EU, niet bevoegd is 
om zich uit te spreken met betrekking tot 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in de lidstaten;
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vastgelegd in artikel 19 VEU en artikel 47 
van het Handvest;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016 zware gevolgen hebben gehad 
voor de onafhankelijkheid en legitimiteit 
van het Constitutioneel Hof en om die 
reden door het Constitutioneel Hof op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 ongrondwettig zijn 
verklaard; wijst erop dat die uitspraken 
toen niet zijn bekendgemaakt en evenmin 
zijn uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; 
betreurt ten zeerste het gebrek aan 
onafhankelijke en effectieve constitutionele 
toetsing in Polen25; verzoekt de Commissie 
te overwegen een inbreukprocedure in te 
leiden in verband met de wetgeving inzake 
het Constitutioneel Hof;

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016, evenals het pakket met drie 
wetten dat eind 2016 werd goedgekeurd, 
zware gevolgen hebben gehad voor de 
onafhankelijkheid en legitimiteit van het 
Constitutioneel Hof en dat de eerste twee 
wetten door het Constitutioneel Hof op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 ongrondwettig zijn 
verklaard; wijst erop dat die uitspraken 
toen niet zijn bekendgemaakt en evenmin 
zijn uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; 
betreurt ten zeerste het gebrek aan 
onafhankelijke en effectieve constitutionele 
toetsing in Polen sinds de 
inwerkingtreding van de eerder genoemde 
wijzigingen in de wetgeving25; verzoekt de 
Commissie te overwegen een 
inbreukprocedure in te leiden in verband 
met de wetgeving inzake het 
Constitutioneel Hof;

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

25 Commissie van Venetië, advies van 14-
15 oktober 2016, punt 128; 
Mensenrechtenraad van de VN, 
Slotbeschouwingen over het zevende 
periodieke verslag van Polen, 31 oktober 
2016, punten 7-8; Aanbeveling (EU) 
2017/1520 van de Commissie.



AM\1206319NL.docx 55/168 PE650.665v02-00

NL

Or. en

Amendement 89
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016 zware gevolgen hebben gehad 
voor de onafhankelijkheid en legitimiteit 
van het Constitutioneel Hof en om die 
reden door het Constitutioneel Hof op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 ongrondwettig zijn 
verklaard; wijst erop dat die uitspraken 
toen niet zijn bekendgemaakt en evenmin 
zijn uitgevoerd door de Poolse 
autoriteiten; betreurt ten zeerste het 
gebrek aan onafhankelijke en effectieve 
constitutionele toetsing in Polen25; 
verzoekt de Commissie te overwegen een 
inbreukprocedure in te leiden in verband 
met de wetgeving inzake het 
Constitutioneel Hof;

15. is van mening dat de beoordeling 
van de wettelijke aard van de verklaringen 
van het Constitutioneel Hof van 
9 maart 2016 en 11 augustus 2016 over de 
ongrondwettigheid van de wetten inzake 
het Constitutioneel Hof nog steeds buiten 
de bevoegdheden van de Unie valt en dat 
deze verklaringen, in het licht van de 
daaropvolgende wetgevende 
ontwikkelingen en de vaste rechtspraak 
van het Constitutioneel Hof, van 
historische waarde zijn, waardoor het 
overbodig is te overwegen een 
inbreukprocedure in te leiden met 
betrekking tot de bepalingen inzake het 
Constitutioneel Hof;

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

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016 zware gevolgen hebben gehad 
voor de onafhankelijkheid en legitimiteit 
van het Constitutioneel Hof en om die 
reden door het Constitutioneel Hof op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 ongrondwettig zijn 
verklaard; wijst erop dat die uitspraken 
toen niet zijn bekendgemaakt en evenmin 
zijn uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; 
betreurt ten zeerste het gebrek aan 
onafhankelijke en effectieve constitutionele 
toetsing in Polen25; verzoekt de Commissie 
te overwegen een inbreukprocedure in te 
leiden in verband met de wetgeving inzake 
het Constitutioneel Hof;

15. wijst erop dat de wetten met 
betrekking tot het Constitutioneel Hof die 
zijn aangenomen op 22 december 2015 en 
22 juli 2016 zware gevolgen hebben gehad 
voor de onafhankelijkheid en legitimiteit 
van het Constitutioneel Hof en om die 
reden door het Constitutioneel Hof op 
respectievelijk 9 maart 2016 en 
11 augustus 2016 ongrondwettig zijn 
verklaard; wijst erop dat die uitspraken niet 
zijn bekendgemaakt en evenmin zijn 
uitgevoerd door de Poolse autoriteiten; 
betreurt ten zeerste het gebrek aan 
onafhankelijke en effectieve constitutionele 
toetsing in Polen25; verzoekt de Commissie 
te overwegen een inbreukprocedure in te 
leiden in verband met de wetgeving inzake 
het Constitutioneel Hof, zijn huidige 
onrechtmatige samenstelling en zijn 
actieve rol in de belemmering van de 
naleving van de prejudiciële beslissing 
van het Hof van Justitie van 19 november 
2019;

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

25 Commissie van Venetië, advies van 14-
15 oktober 2016, punt 128; 
Mensenrechtenraad van de VN, 
Slotbeschouwingen over het zevende 
periodieke verslag van Polen, 31 oktober 
2016, punten 7-8; Aanbeveling (EU) 
2017/1520 van de Commissie.

Or. en

Amendement 91
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is 
gemaakt en het besluit in de handen van 
de president van de Republiek terecht is 
gekomen; hekelt dat recente wijzigingen 
van de wet inzake het Hooggerechtshof de 
deelname van de rechters aan de 
selectieprocedure voor de functie van 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
nog verder hebben beperkt door de 
invoering van een functie van eerste 
voorzitter ad interim die benoemd wordt 
door de president van de Republiek, en 
door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 
120 rechters, waardoor daadwerkelijk werd 
afgestapt van het model van het delen van 
bevoegdheden tussen de president en de 
rechtsgemeenschap als verankerd in 
artikel 183, lid 3, van de Poolse 
grondwet26;

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is 
gemaakt; hekelt dat recente wijzigingen 
van de wet inzake het Hooggerechtshof de 
deelname van de rechters aan de 
selectieprocedure voor de functie van 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
nog verder hebben beperkt door de 
invoering van een functie van eerste 
voorzitter ad interim die benoemd wordt 
door de president van de Republiek, en 
door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 
120 rechters, waardoor daadwerkelijk werd 
afgestapt van het model van het delen van 
bevoegdheden tussen de president en de 
rechtsgemeenschap als verankerd in 
artikel 183, lid 3, van de Poolse 
grondwet26; neemt met bezorgdheid nota 
van de onregelmatigheden omtrent de 
benoeming van de eerste interim-
voorzitter en zijn verdere optreden; merkt 
op dat de president van de Republiek 
Polen op 25 mei 2020 niet de kandidaat 
die de meeste steun genoot onder de 
rechters van het Hooggerechtshof koos 
als eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof;

_________________ _________________
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 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent gezamenlijk 
advies van 16 januari 2020, CDL-
PI(2020)002, punten 51-55.

Or. en
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Amendement 92
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is 
gemaakt en het besluit in de handen van 
de president van de Republiek terecht is 
gekomen; hekelt dat recente wijzigingen 
van de wet inzake het Hooggerechtshof de 
deelname van de rechters aan de 
selectieprocedure voor de functie van 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
nog verder hebben beperkt door de 
invoering van een functie van eerste 
voorzitter ad interim die benoemd wordt 
door de president van de Republiek, en 
door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 
120 rechters, waardoor daadwerkelijk 
werd afgestapt van het model van het 
delen van bevoegdheden tussen de 
president en de rechtsgemeenschap als 
verankerd in artikel 183, lid 3, van de 
Poolse grondwet26;

16. erkent dat met de wijzigingen in de 
methode voor het benoemen van 
kandidaten voor de functie van eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof 
rekening wordt gehouden met de 
deelname van rechters van het 
Hooggerechtshof aan de selectieprocedure, 
terwijl de rol van de president van de 
Republiek Polen in deze procedure in 
overeenstemming is met het beginsel van 
checks-and-balances van de regering; 
erkent dat de invoering van de functie van 
rechter ad interim van het 
Hooggerechtshof die de functie van eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof 
bekleedt een systemische oplossing is die 
gericht is op het waarborgen van de 
doeltreffende verkiezing van de eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof 
zonder onnodig uitstel;

_________________
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

Amendement 93
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is 
gemaakt en het besluit in de handen van de 
president van de Republiek terecht is 
gekomen; hekelt dat recente wijzigingen 
van de wet inzake het Hooggerechtshof de 
deelname van de rechters aan de 
selectieprocedure voor de functie van 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
nog verder hebben beperkt door de 
invoering van een functie van eerste 
voorzitter ad interim die benoemd wordt 
door de president van de Republiek, en 
door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 
120 rechters, waardoor daadwerkelijk werd 
afgestapt van het model van het delen van 
bevoegdheden tussen de president en de 
rechtsgemeenschap als verankerd in 
artikel 183, lid 3, van de Poolse 
grondwet26;

16. wijst erop dat reeds in 2017, als 
gevolg van wijzigingen in de methode voor 
het benoemen van kandidaten voor de 
functie van eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, de deelname van 
rechters van het Hooggerechtshof aan de 
selectieprocedure volkomen nutteloos is 
gemaakt en het besluit in de handen van de 
president van de Republiek terecht is 
gekomen; hekelt dat recente wijzigingen 
van de wet inzake het Hooggerechtshof de 
deelname van de rechters aan de 
selectieprocedure voor de functie van 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
nog verder hebben beperkt door de 
invoering van een functie van eerste 
voorzitter ad interim die benoemd wordt 
door de president van de Republiek, en 
door een verlaging van het quorum in de 
derde ronde tot slechts 32 van de 
125 rechters, waardoor daadwerkelijk werd 
afgestapt van het model van het delen van 
bevoegdheden tussen de president en de 
rechtsgemeenschap als verankerd in 
artikel 183, lid 3, van de Poolse 
grondwet26;

_________________ _________________
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 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent gezamenlijk 
advies van 16 januari 2020, CDL-
PI(2020)002, punten 51-55.
(Het aantal rechters van het 
Hooggerechtshof is bij een decreet van de 
president van de Republiek Polen van 
3 juni 2019, dat het desbetreffende 
reglement van het Hooggerechtshof 
wijzigde, verhoogd van 120 naar 125.)

Or. en
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Amendement 94
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat de Poolse president, 
na afloop van de ambtstermijn van de 
eerste voorzitter van het Hooggerechtshof 
in april 2020 en in het kader van diens 
opvolging, als eerste waarnemende 
voorzitter van het Hooggerechtshof een 
rechter heeft benoemd bij wiens 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
vraagtekens kunnen worden geplaatst; 
merkt op dat de eerder genoemde 
waarnemende voorzitter, evenals zijn 
opvolger, die ook werd benoemd tot 
rechter van het Hooggerechtshof door de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie, 
verantwoordelijk waren voor de 
organisatie van de verkiezing van 
kandidaten voor de volgende eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof door 
de algemene vergadering van het 
Hooggerechtshof;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. maakt zich grote zorgen over het 
feit dat het reglement van het 
Hooggerechtshof bij het proces om de 
kandidaten te kiezen niet is gevolgd en dat 
elementaire normen van beraadslaging 
tussen de leden van de Algemene 
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Vergadering zijn geschonden; toont zich 
verder bezorgd over de meldingen inzake 
pogingen door de waarnemende voorzitter 
om een dialoog te belemmeren tussen de 
rechters die deelnamen aan de verkiezing 
en inzake vermeende pogingen om de 
stemming in de Algemene Vergadering te 
manipuleren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. stelt tot zijn spijt vast dat 
twijfels met betrekking tot de validiteit van 
het verkiezingsproces in de Algemene 
Vergadering en de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van de waarnemende 
voorzitters tijdens het verkiezingsproces 
de legitimiteit kunnen ondermijnen van de 
nieuwe eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof, die op 25 mei 2020 is 
benoemd door de Poolse president, en 
derhalve bezorgdheid kan doen rijzen over 
de onafhankelijkheid van het 
Hooggerechtshof;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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16 quinquies. betreurt dat de Poolse 
president op 25 mei 2020 de nieuwe eerste 
voorzitter van het Hooggerechtshof heeft 
benoemd, terwijl de Algemene 
Vergadering van het Hooggerechtshof 
nog niet officieel een lijst met kandidaten 
voor het voorzitterschap had ingediend, 
zoals is vereist op grond van artikel 183 
van de Poolse grondwet, hetgeen de 
scheiding der machten verder ondermijnt 
en negatieve consequenties heeft voor de 
legitimiteit van de nieuwe eerste voorzitter 
van het Hooggerechtshof; herinnert 
eraan dat de Poolse president bij de 
benoeming van de voorzitter van het 
Constitutioneel Hof een vergelijkbare 
schending beging;

Or. en

Amendement 98
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. deelt de bezorgdheid van de 
Commissie dat de macht van de president 
van de Republiek (en in sommige gevallen 
ook de minister van Justitie) om invloed 
uit te oefenen op tuchtprocedures jegens 
rechters van het Hooggerechtshof door het 
benoemen van een met de tuchtprocedure 
belaste functionaris die de zaak zal 
onderzoeken, waardoor de met de 
tuchtprocedure belaste functionaris van 
het Hooggerechtshof van de lopende 
procedure wordt uitgesloten, het beginsel 
van de scheiding der machten onderuit 
dreigt te halen en de rechterlijke 
onafhankelijkheid nadelig kan 
beïnvloeden27;

17. erkent dat de bevoegdheden van de 
president van de Republiek Polen om een 
met de tuchtprocedure belaste 
functionaris te benoemen in 
tuchtprocedures jegens rechters van het 
Hooggerechtshof deel uitmaken van het 
mechanisme van checks-and-balances 
van de regering;
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_________________
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

Amendement 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
uitspraak van 24 juni 201928 heeft 
geconcludeerd dat de verlaging van de 
pensioenleeftijd voor de huidige rechters 
van het Hooggerechtshof in strijd is met 
het Unierecht en een inbreuk vormt op het 
beginsel dat rechters niet uit hun functie 
kunnen worden ontheven en dus op het 
beginsel van rechterlijke 
onafhankelijkheid, nadat het HvJ-EU 
eerder al, op 17 december 2018, het 
verzoek van de Commissie had ingewilligd 
om voorlopige maatregelen toe te passen 
met betrekking tot deze zaak29; merkt op 
dat de Poolse autoriteiten een wijziging 
van de wet inzake het Hooggerechtshof 
hebben goedgekeurd om te voldoen aan 
de beschikking van het HvJ-EU, 
vooralsnog het enige geval waarin zij een 
hervorming van het rechtssysteem hebben 
teruggedraaid naar aanleiding van een 
uitspraak van het HvJ-EU;

18. merkt op dat de Poolse autoriteiten 
een wijziging van de wet inzake het 
Hooggerechtshof hebben goedgekeurd 
teneinde de beschikking van het HvJ-EU 
na te leven, wat wordt beschouwd als 
bewijs van de bereidheid van de Poolse 
autoriteiten om samen te werken en een 
dialoog te voeren met de EU-organen, 
waaronder op het gebied van de 
hervorming van de rechterlijke macht 
naar aanleiding van de uitspraak van het 
HvJ-EU, ondanks het feit dat dit gebied 
nog steeds onder de exclusieve 
bevoegdheden van de lidstaten valt;

_________________
28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
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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

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
uitspraak van 24 juni 201928 heeft 
geconcludeerd dat de verlaging van de 
pensioenleeftijd voor de huidige rechters 
van het Hooggerechtshof in strijd is met 
het Unierecht en een inbreuk vormt op het 
beginsel dat rechters niet uit hun functie 
kunnen worden ontheven en dus op het 
beginsel van rechterlijke 
onafhankelijkheid, nadat het HvJ-EU 
eerder al, op 17 december 2018, het 
verzoek van de Commissie had ingewilligd 
om voorlopige maatregelen toe te passen 
met betrekking tot deze zaak29; merkt op 
dat de Poolse autoriteiten een wijziging 
van de wet inzake het Hooggerechtshof 
hebben goedgekeurd om te voldoen aan de 
beschikking van het HvJ-EU, vooralsnog 
het enige geval waarin zij een hervorming 
van het rechtssysteem hebben 
teruggedraaid naar aanleiding van een 
uitspraak van het HvJ-EU;

18. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
uitspraak van 24 juni 201928 heeft 
geconcludeerd dat de verlaging van de 
pensioenleeftijd voor de huidige rechters 
van het Hooggerechtshof in strijd is met 
het Unierecht en een inbreuk vormt op het 
beginsel dat rechters niet uit hun functie 
kunnen worden ontheven en dus op het 
beginsel van rechterlijke 
onafhankelijkheid, nadat het HvJ-EU 
eerder al, op 17 december 2018, het 
verzoek van de Commissie had ingewilligd 
om voorlopige maatregelen toe te passen 
met betrekking tot deze zaak29; merkt op 
dat de Poolse autoriteiten een wijziging 
van de wet inzake het Hooggerechtshof 
hebben goedgekeurd om te voldoen aan de 
beschikking van het HvJ-EU, vooralsnog 
het enige geval waarin zij wijzigingen in 
het rechtssysteem hebben teruggedraaid 
naar aanleiding van een uitspraak van het 
HvJ-EU;

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

28 Arrest van het Hof van Justitie van 
24 juni 2019, Commissie/Polen, C-619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531.

29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-

29 Beschikking van het Hof van Justitie 
van 17 december 2018, Commissie/Polen, 
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619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021. C-619/18, ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. en

Amendement 101
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat er in 2017 twee 
nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer 
en de buitengewone kamer, waarin 
nieuwe rechters zijn aangesteld die 
werden geselecteerd door de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie en die 
bijzondere bevoegdheden hebben 
gekregen – waaronder de bevoegdheid 
van de buitengewone kamer om een 
eindvonnis van een lagere rechtbank of 
van het Hooggerechtshof zelf te 
vernietigen door middel van 
buitengewone toetsing, en de bevoegdheid 
van de tuchtkamer om andere rechters 
(van het Hooggerechtshof) te 
disciplineren, waardoor de facto een 
“Hooggerechtshof binnen het 
Hooggerechtshof” is gecreëerd30;

19. wijst erop dat de organisatie en 
structuur van het rechtssysteem onder de 
exclusieve bevoegdheden van de lidstaten 
valt;

_________________
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
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat er in 2017 twee 
nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer 
en de buitengewone kamer, waarin nieuwe 
rechters zijn aangesteld die werden 
geselecteerd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die bijzondere 
bevoegdheden hebben gekregen – 
waaronder de bevoegdheid van de 
buitengewone kamer om een eindvonnis 
van een lagere rechtbank of van het 
Hooggerechtshof zelf te vernietigen door 
middel van buitengewone toetsing, en de 
bevoegdheid van de tuchtkamer om andere 
rechters (van het Hooggerechtshof) te 
disciplineren, waardoor de facto een 
“Hooggerechtshof binnen het 
Hooggerechtshof” is gecreëerd30;

19. wijst erop dat er in 2017 twee 
nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer 
en de buitengewone kamer, waarin nieuwe 
rechters zijn aangesteld die werden 
geselecteerd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die bijzondere 
bevoegdheden hebben gekregen – 
waaronder de bevoegdheid van de 
buitengewone kamer om een eindvonnis 
van een lagere rechtbank of van het 
Hooggerechtshof zelf te vernietigen door 
middel van buitengewone toetsing, en de 
bevoegdheid van de tuchtkamer om andere 
rechters van het Hooggerechtshof en van 
gewone rechtbanken te disciplineren, 
waardoor de facto een “Hooggerechtshof 
binnen het Hooggerechtshof” is 
gecreëerd30;

_________________ _________________
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 OVSE-ODIHR, advies van 
13 november 2017, blz. 7-20; Commissie 
van Venetië, advies van 8-9 december 
2017, punt 43; Aanbeveling (EU) 
2018/103, punt 25; GRECO, Addendum 
bij het verslag van de vierde 
evaluatieronde inzake Polen (regel 34) 
van 18-22 juni 2018, punt 31; Commissie 
van Venetië en DGI van de Raad van 
Europa, urgent advies van 16 januari 
2020, punt 8.

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat er in 2017 twee 
nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer 
en de buitengewone kamer, waarin nieuwe 
rechters zijn aangesteld die werden 
geselecteerd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die bijzondere 
bevoegdheden hebben gekregen – 
waaronder de bevoegdheid van de 
buitengewone kamer om een eindvonnis 
van een lagere rechtbank of van het 
Hooggerechtshof zelf te vernietigen door 
middel van buitengewone toetsing, en de 
bevoegdheid van de tuchtkamer om andere 
rechters (van het Hooggerechtshof) te 
disciplineren, waardoor de facto een 
“Hooggerechtshof binnen het 
Hooggerechtshof” is gecreëerd30;

19. wijst erop dat er in 2018 twee 
nieuwe kamers zijn opgericht binnen het 
Hooggerechtshof, namelijk de tuchtkamer 
en de buitengewone kamer, waarin nieuwe 
rechters zijn aangesteld die werden 
geselecteerd door de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie en die bijzondere 
bevoegdheden hebben gekregen – 
waaronder de bevoegdheid van de 
buitengewone kamer om een eindvonnis 
van een lagere rechtbank of van het 
Hooggerechtshof zelf te vernietigen door 
middel van buitengewone toetsing, en de 
bevoegdheid van de tuchtkamer om andere 
rechters (van het Hooggerechtshof) te 
disciplineren, waardoor de facto een 
“Hooggerechtshof binnen het 
Hooggerechtshof” is gecreëerd30;

_________________ _________________
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 OVSE-ODIHR, advies van 
13 november 2017, blz. 7-20; Commissie 
van Venetië, advies van 8-9 december 
2017, punt 43; Aanbeveling (EU) 
2018/103, punt 25; GRECO, Addendum 
bij het verslag van de vierde 
evaluatieronde inzake Polen (regel 34) 
van 18-22 juni 2018, punt 31; Commissie 
van Venetië en DGI van de Raad van 
Europa, urgent advies van 16 januari 
2020, punt 8.
(De nieuwe Wet inzake het 
Hooggerechtshof werd in december 2017 
aangenomen, maar om organisatorische 
redenen werden de nieuwe kamers pas eind 
2018 opgericht en begonnen ze op dat 
moment zaken te behandelen. De eerste 
rechters voor de nieuwe kamer van het 
Hooggerechtshof werden op 20 september 
2018 en 10 oktober 2018 door president 
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Duda benoemd.)

Or. en

Amendement 104
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
uitspraak van 19 november 201931, 
waarin ze antwoordde op een verzoek om 
een prejudiciële beslissing van het 
Hooggerechtshof (kamer van arbeidsrecht 
en sociale zekerheid, hierna de “kamer 
van arbeid”) met betrekking tot de 
tuchtkamer van het Hooggerechtshof, 
heeft geconcludeerd dat nationale 
rechtbanken de plicht hebben bepalingen 
van het nationale recht buiten toepassing 
te laten wanneer deze de bevoegdheid om 
kennis te nemen van een zaak waarin het 
Unierecht van toepassing kan zijn, 
voorbehouden aan een orgaan dat niet 
voldoet aan de vereisten inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

Schrappen

_________________
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

Amendement 105
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat het verwijzende 
Hooggerechtshof (de kamer van arbeid) 
vervolgens in zijn uitspraak van 
5 december 2019 heeft geconcludeerd dat 
de tuchtkamer niet voldoet aan de 
vereisten van een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtbank, en dat het 
Hooggerechtshof (burgerlijke kamer, 
strafkamer en kamer van arbeid) op 
23 januari 2020 een resolutie hebben 
aangenomen waarin wordt herhaald dat 
de tuchtkamer geen rechtbank is vanwege 
het gebrek aan onafhankelijkheid en dat 
de besluiten ervan bijgevolg als nietig 
zullen worden beschouwd; stelt met grote 
bezorgdheid vast dat de Poolse 
autoriteiten hebben verklaard dat die 
besluiten rechtens geen betekenis hebben 
voor wat betreft de voortzetting van de 
werking van de tuchtkamer en de 
Nationale Raad voor Justitie, en dat het 
Constitutioneel Hof de resolutie van 
23 januari 2020 heeft “opgeschort”, 
hetgeen een gevaarlijke tweedeling van de 
rechtspraak creëert in Polen en bovendien 
openlijk indruist tegen het primaat van 
het Unierecht en de status die krachtens 
artikel 19, lid 1, VEU is toegekend aan het 
HvJ-EU32;

21. merkt op dat in de uitspraak van 
het Constitutioneel Hof de controverse is 
opgehelderd over de tuchtkamer van het 
Hooggerechtshof en het gevaar van een 
tweedeling van de rechtspraak in Polen is 
afgewend;

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

Or. pl

Amendement 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



PE650.665v02-00 70/168 AM\1206319NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat het verwijzende 
Hooggerechtshof (de kamer van arbeid) 
vervolgens in zijn uitspraak van 
5 december 2019 heeft geconcludeerd dat 
de tuchtkamer niet voldoet aan de vereisten 
van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank, en dat het Hooggerechtshof 
(burgerlijke kamer, strafkamer en kamer 
van arbeid) op 23 januari 2020 een 
resolutie hebben aangenomen waarin wordt 
herhaald dat de tuchtkamer geen rechtbank 
is vanwege het gebrek aan 
onafhankelijkheid en dat de besluiten ervan 
bijgevolg als nietig zullen worden 
beschouwd; stelt met grote bezorgdheid 
vast dat de Poolse autoriteiten hebben 
verklaard dat die besluiten rechtens geen 
betekenis hebben voor wat betreft de 
voortzetting van de werking van de 
tuchtkamer en de Nationale Raad voor 
Justitie, en dat het Constitutioneel Hof de 
resolutie van 23 januari 2020 heeft 
“opgeschort”, hetgeen een gevaarlijke 
tweedeling van de rechtspraak creëert in 
Polen en bovendien openlijk indruist tegen 
het primaat van het Unierecht en de status 
die krachtens artikel 19, lid 1, VEU is 
toegekend aan het HvJ-EU32;

21. merkt op dat het verwijzende 
Hooggerechtshof (de kamer van arbeid) 
vervolgens in zijn uitspraak van 
5 december 2019 heeft geconcludeerd dat 
de tuchtkamer niet voldoet aan de vereisten 
van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank, en dat het Hooggerechtshof 
(burgerlijke kamer, strafkamer en kamer 
van arbeid) op 23 januari 2020 een 
resolutie hebben aangenomen waarin wordt 
herhaald dat de tuchtkamer geen rechtbank 
is vanwege het gebrek aan 
onafhankelijkheid en dat de besluiten ervan 
bijgevolg als nietig zullen worden 
beschouwd; stelt met grote bezorgdheid 
vast dat de Poolse autoriteiten hebben 
verklaard dat die besluiten rechtens geen 
betekenis hebben voor wat betreft de 
voortzetting van de werking van de 
tuchtkamer en de Nationale Raad voor 
Justitie, en dat het Constitutioneel Hof de 
resolutie van 23 januari 2020 heeft 
“opgeschort”, hetgeen een gevaarlijke 
tweedeling van de rechtspraak creëert in 
Polen en bovendien openlijk indruist tegen 
het primaat van het Unierecht en de status 
die krachtens artikel 19, lid 1, VEU is 
toegekend aan het HvJ-EU, in de zin dat 
het de doelmatigheid en toepassing van 
het arrest van het HvJ-EU van 
19 november 2019 beperkt32;

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

32 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent advies van 
16 januari 2020, punt 38.

Or. en

Amendement 107
Terry Reintke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. neemt kennis van de beschikking 
van het HvJ-EU van 8 april 202033, met de 
instructie aan Polen om de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de 
tuchtkamer van het Hooggerechtshof 
onmiddellijk op te schorten, en verzoekt de 
Poolse autoriteiten de uitspraak spoedig ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie 
om zo spoedig mogelijk een 
inbreukprocedure in te leiden met 
betrekking tot de nationale bepalingen 
inzake de bevoegdheden van de 
buitengewone kamer, aangezien de 
samenstelling ervan dezelfde 
tekortkomingen kent als de tuchtkamer;

22. neemt kennis van de beschikking 
van het HvJ-EU van 8 april 202033, met de 
instructie aan Polen om de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de 
tuchtkamer van het Hooggerechtshof 
onmiddellijk op te schorten, en verzoekt de 
Poolse autoriteiten de uitspraak spoedig ten 
uitvoer te leggen; dringt er bij de 
Commissie op aan daarnaast te verzoeken 
om een beschikking met betrekking tot de 
betaling van een geldboete, aangezien 
Polen niet volledig heeft voldaan aan de 
opgelegde tussentijdse maatregelen; 
verzoekt de Commissie om zo spoedig 
mogelijk een inbreukprocedure in te leiden 
met betrekking tot de nationale bepalingen 
inzake de bevoegdheden van de 
buitengewone kamer, aangezien de 
samenstelling ervan dezelfde 
tekortkomingen kent als de tuchtkamer;

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

33 Beschikking van het Hof van Justitie 
van 8 april 2020, Commissie/Polen, C-
791/19, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en

Amendement 108
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. neemt kennis van de beschikking 
van het HvJ-EU van 8 april 202033, met de 
instructie aan Polen om de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de 

22. neemt kennis van de beschikking 
van het HvJ-EU van 8 april 2020[1], met 
de instructie aan Polen om de nationale 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de 
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tuchtkamer van het Hooggerechtshof 
onmiddellijk op te schorten, en verzoekt de 
Poolse autoriteiten de uitspraak spoedig 
ten uitvoer te leggen; verzoekt de 
Commissie om zo spoedig mogelijk een 
inbreukprocedure in te leiden met 
betrekking tot de nationale bepalingen 
inzake de bevoegdheden van de 
buitengewone kamer, aangezien de 
samenstelling ervan dezelfde 
tekortkomingen kent als de tuchtkamer;

tuchtkamer van het Hooggerechtshof 
onmiddellijk op te schorten; neemt nota 
van de door de Poolse autoriteiten 
verstrekte informatie over de tijdige 
uitvoering van de uitspraak binnen de 
uiterste termijn in verband met 
beschikking nr. 55/2020 van de 
waarnemende eerste voorzitter van het 
Hooggerechtshof over de uitvoering van 
de uitspraak van het HvJ-EU; [1] 
Beschikking van het Hof van Justitie van 
8 april 2020, Commissie/Polen, C-791/19, 
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

Amendement 109
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat het aan de lidstaten 
toekomt om een raad voor justitie op te 
richten, maar dat de onafhankelijkheid van 
deze raad, eens ze is opgericht, moet 
worden gegarandeerd in overeenstemming 
met Europese normen en de grondwet; 
wijst erop dat de rechtsgemeenschap in 
Polen sinds de hervorming van 2017-2018 
van de Nationale Raad voor Justitie, het 
orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
waarborgen van de onafhankelijkheid van 
de rechtbanken en rechters 
overeenkomstig artikel 186, lid 1, van de 
Poolse grondwet, de bevoegdheid heeft 
verloren om zich te laten 
vertegenwoordigen in de Nationale Raad 

23. wijst erop dat het aan de lidstaten 
toekomt om een raad voor justitie op te 
richten, en dat de onafhankelijkheid van 
deze raad in Polen wordt gegarandeerd in 
overeenstemming met Europese normen en 
de grondwet; erkent dat de 
rechtsgemeenschap in Polen sinds de 
hervorming van de Nationale Raad voor 
Justitie, het orgaan dat verantwoordelijk is 
voor het waarborgen van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en rechters overeenkomstig 
artikel 186, lid 1, van de Poolse grondwet, 
niet de bevoegdheid heeft verloren om zich 
te laten vertegenwoordigen in de Nationale 
Raad voor Justitie tussen 2017 en 2018 en 
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voor Justitie, en daardoor ook zijn invloed 
heeft verloren op aanwervingen en de 
bevordering van rechters; wijst erop dat 15 
van de 25 leden van de Nationale Raad 
voor Justitie vóór de hervorming van 2017 
werden gekozen door hun collega’s, en 
dat die rechters sinds de hervorming van 
2017 door de Poolse Sejm worden 
gekozen; betreurt ten zeerste dat deze 
maatregel, in samenhang met de 
onmiddellijke vervanging begin 2018 van 
alle volgens de oude regels benoemde 
leden, heeft geleid tot een verregaande 
politisering van de Nationale Raad voor 
Justitie34;

dus invloed kan uitoefenen op 
aanwervingen en de bevordering van 
rechters;

_________________
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

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat het aan de lidstaten 
toekomt om een raad voor justitie op te 
richten, maar dat de onafhankelijkheid van 
deze raad, eens ze is opgericht, moet 

23. wijst erop dat het aan de lidstaten 
toekomt om een raad voor justitie op te 
richten, maar dat de onafhankelijkheid van 
deze raad, eens ze is opgericht, moet 



PE650.665v02-00 74/168 AM\1206319NL.docx

NL

worden gegarandeerd in overeenstemming 
met Europese normen en de grondwet; 
wijst erop dat de rechtsgemeenschap in 
Polen sinds de hervorming van 2017-2018 
van de Nationale Raad voor Justitie, het 
orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
waarborgen van de onafhankelijkheid van 
de rechtbanken en rechters overeenkomstig 
artikel 186, lid 1, van de Poolse grondwet, 
de bevoegdheid heeft verloren om zich te 
laten vertegenwoordigen in de Nationale 
Raad voor Justitie, en daardoor ook zijn 
invloed heeft verloren op aanwervingen en 
de bevordering van rechters; wijst erop dat 
15 van de 25 leden van de Nationale Raad 
voor Justitie vóór de hervorming van 2017 
werden gekozen door hun collega’s, en dat 
die rechters sinds de hervorming van 2017 
door de Poolse Sejm worden gekozen; 
betreurt ten zeerste dat deze maatregel, in 
samenhang met de onmiddellijke 
vervanging begin 2018 van alle volgens de 
oude regels benoemde leden, heeft geleid 
tot een verregaande politisering van de 
Nationale Raad voor Justitie34;

worden gegarandeerd in overeenstemming 
met Europese normen en de grondwet; 
wijst erop dat de rechtsgemeenschap in 
Polen sinds de hervorming van 2017-2018 
van de Nationale Raad voor Justitie, het 
orgaan dat verantwoordelijk is voor het 
waarborgen van de onafhankelijkheid van 
de rechtbanken en rechters overeenkomstig 
artikel 186, lid 1, van de Poolse grondwet, 
de bevoegdheid heeft verloren om zich te 
laten vertegenwoordigen in de Nationale 
Raad voor Justitie, en daardoor ook zijn 
invloed heeft verloren op aanwervingen en 
de bevordering van rechters; wijst erop dat 
15 van de 25 leden van de Nationale Raad 
voor Justitie vóór de hervorming van 2017 
werden gekozen door hun collega’s, en dat 
die rechters sinds de hervorming van 2017 
door de Poolse Sejm worden gekozen; 
betreurt ten zeerste dat deze maatregel, in 
samenhang met de vroegtijdige ontbinding 
begin 2018 van de aanstelling van alle 
volgens de oude regels benoemde leden, 
heeft geleid tot een verregaande 
politisering van de Nationale Raad voor 
Justitie34;

_________________ _________________
34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; 
OSCE/ODIHR, Final Opinion on Draft 
Amendements 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 Adviesraad van Europese rechters, 
adviezen van het Bureau van 7 april 2017 
en 12 oktober 2017; OVSE/ODIHR, 
Definitief advies over de 
ontwerpwijzigingen in de wet van de 
Nationale Raad voor Justitie, 5 mei 2017; 
Commissie van Venetië, advies van 8-
9 december 2017, blz. 5-7; GRECO, Ad-
hocverslag over Polen (regel 34) van 19-
23 maart 2018 en addendum van 18-
22 juni 2018; Commissie van Venetië en 
DGI van de Raad van Europa, urgent 
advies van 16 januari 2020, punten 42 en 
61.

Or. en

Amendement 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat het Hooggerechtshof 
(kamer van arbeid) bij de toepassing van 
de criteria als vastgesteld door het HvJ-
EU in zijn uitspraak van 
19 november 2019, heeft geconcludeerd in 
zijn uitspraak van 5 december 2019 en 
zijn besluiten van 15 januari 2020 dat de 
doorslaggevende rol van de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie bij de 
selectie van de rechters van de pas 
opgerichte tuchtkamer de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
die kamer ondermijnt;

Schrappen

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat het Hooggerechtshof 
(kamer van arbeid) bij de toepassing van de 
criteria als vastgesteld door het HvJ-EU in 
zijn uitspraak van 19 november 2019, heeft 
geconcludeerd in zijn uitspraak van 
5 december 2019 en zijn besluiten van 
15 januari 2020 dat de doorslaggevende rol 
van de nieuwe Nationale Raad voor Justitie 
bij de selectie van de rechters van de pas 
opgerichte tuchtkamer de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
die kamer ondermijnt;

24. wijst erop dat het Hooggerechtshof 
(kamer van arbeid) bij de toepassing van de 
criteria als vastgesteld door het HvJ-EU in 
zijn uitspraak van 19 november 2019, heeft 
geconcludeerd in zijn uitspraak van 
5 december 2019 en zijn besluiten van 15 
en 23 januari 2020 dat de doorslaggevende 
rol van de nieuwe Nationale Raad voor 
Justitie bij de selectie van de rechters van 
de pas opgerichte tuchtkamer de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
die kamer ondermijnt; uit zijn zorgen over 
de juridische status van de rechters die 
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zijn benoemd of voorgesteld door de 
Nationale Raad voor Justitie in zijn 
huidige samenstelling en over de 
consequenties die hun participatie in de 
rechtspraak kan hebben op de validiteit en 
rechtmatigheid van procedures;

Or. en

Amendement 113
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat het Europees 
Netwerk van Raden voor de rechtspraak 
(ENCJ) de nieuwe Nationale Raad voor 
Justitie op 17 september 2018 heeft 
geschorst omdat de raad niet langer 
voldeed aan de vereisten om 
onafhankelijk te zijn van de uitvoerende 
en wetgevende macht, en nu overweegt de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie in 
zijn geheel uit te sluiten35;

Schrappen

_________________
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

Amendement 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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat het Europees 
Netwerk van Raden voor de rechtspraak 
(ENCJ) de nieuwe Nationale Raad voor 
Justitie op 17 september 2018 heeft 
geschorst omdat de raad niet langer 
voldeed aan de vereisten om onafhankelijk 
te zijn van de uitvoerende en wetgevende 
macht, en nu overweegt de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie in zijn 
geheel uit te sluiten35;

25. wijst erop dat het Europees 
Netwerk van Raden voor de rechtspraak 
(ENCJ) de nieuwe Nationale Raad voor 
Justitie op 17 september 2018 heeft 
geschorst omdat de raad niet langer 
voldeed aan de vereisten om onafhankelijk 
te zijn van de uitvoerende en wetgevende 
macht, en in april 2020 de 
uitsluitingsprocedure heeft ingeleid35;

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

35 ENCJ, brief van 21 februari 2020 van 
het ENCJ-bestuur. Zie ook de brief d.d. 
4 mei 2020 waarin de Europese 
Vereniging van rechters zich achter het 
ENCJ schaart.

Or. en

Amendement 115
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de 
wet van 12 mei 2011 inzake de Nationale 
Raad voor Justitie en het HvJ-EU te 
vragen de activiteiten van de nieuwe 
Nationale Raad voor Justitie bij wijze van 
voorlopige maatregel op te schorten;

Schrappen

Or. en

Amendement 116
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 12 mei 2011 inzake de Nationale Raad 
voor Justitie en het HvJ-EU te vragen de 
activiteiten van de nieuwe Nationale Raad 
voor Justitie bij wijze van voorlopige 
maatregel op te schorten;

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 12 mei 2011 inzake de Nationale Raad 
voor Justitie, zoals gewijzigd in 2017, en 
het HvJ-EU te vragen de activiteiten van de 
nieuwe Nationale Raad voor Justitie bij 
wijze van voorlopige maatregel op te 
schorten;

Or. en

Amendement 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 12 mei 2011 inzake de Nationale Raad 
voor Justitie en het HvJ-EU te vragen de 
activiteiten van de nieuwe Nationale Raad 
voor Justitie bij wijze van voorlopige 
maatregel op te schorten;

26. ziet onvoldoende reden om de 
Commissie te verzoeken een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 12 mei 2011 inzake de Nationale Raad 
voor Justitie en het HvJ-EU te vragen de 
activiteiten van de nieuwe Nationale Raad 
voor Justitie bij wijze van voorlopige 
maatregel op te schorten;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 12 mei 2011 inzake de Nationale Raad 
voor Justitie en het HvJ-EU te vragen de 
activiteiten van de nieuwe Nationale Raad 
voor Justitie bij wijze van voorlopige 
maatregel op te schorten;

26. verzoekt de Commissie een 
inbreukprocedure in te leiden tegen de wet 
van 8 december 2017 inzake de Nationale 
Raad voor Justitie en het HvJ-EU te vragen 
de activiteiten van de nieuwe Nationale 
Raad voor Justitie bij wijze van voorlopige 
maatregel op te schorten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Kopje 2 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

De regels betreffende de organisatie van de 
gewone rechtbanken en de benoeming van 
voorzitters van rechtbanken

De regels betreffende de organisatie van de 
gewone rechtbanken, de benoeming van 
voorzitters van rechtbanken en de 
pensioenregeling voor rechters van 
gewone rechtbanken

Or. en

Amendement 120
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat de minister van 
Justitie, die in het Poolse systeem ook 
procureur-generaal is, de bevoegdheid 
heeft gekregen om tijdens een 

27. erkent dat de minister van Justitie, 
die in het Poolse systeem ook procureur-
generaal is, in overeenstemming met het 
beginsel van de soevereiniteit van de 
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overgangsperiode van zes maanden naar 
eigen goeddunken voorzitters van de 
lagere rechtbanken te benoemen en te 
ontslaan, en dat de minister van Justitie in 
de periode 2017-2018 meer dan honderd 
voorzitters en ondervoorzitters van 
rechtbanken heeft vervangen; merkt op 
dat het verwijderen van 
rechtbankvoorzitters na deze periode in de 
handen van de minister van Justitie blijft, 
en dat op deze bevoegdheid zo goed als 
geen doeltreffende controle mogelijk is; 
merkt voorts op dat de minister van Justitie 
ook andere “tuchtrechtelijke” 
bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien 
van rechtbankvoorzitters en voorzitters van 
hogere rechtbanken, waarbij deze laatsten 
op hun beurt uitgebreide administratieve 
bevoegdheden hebben ten aanzien van 
voorzitters van lagere rechtbanken36; 
betreurt deze enorme achteruitgang voor 
de rechtsstaat en de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht in Polen37;

lidstaten over de organisatie van de 
rechterlijke macht de bevoegdheid heeft 
gekregen om voorzitters van de lagere 
rechtbanken te benoemen en te ontslaan, 
zoals het geval is in veel andere lidstaten; 
erkent dat de minister van Justitie in 
Polen, net zoals in andere lidstaten, 
“tuchtrechtelijke” bevoegdheden heeft ten 
aanzien van rechtbankvoorzitters en 
voorzitters van hogere rechtbanken, 
waarbij deze laatsten op hun beurt 
administratieve bevoegdheden hebben ten 
aanzien van voorzitters van lagere 
rechtbanken;

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

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt dat de minister van Justitie, 
die in het Poolse systeem ook procureur-
generaal is, de bevoegdheid heeft gekregen 

27. betreurt dat de minister van Justitie, 
die in het Poolse systeem ook procureur-
generaal is, de bevoegdheid heeft gekregen 
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om tijdens een overgangsperiode van zes 
maanden naar eigen goeddunken 
voorzitters van de lagere rechtbanken te 
benoemen en te ontslaan, en dat de 
minister van Justitie in de periode 2017-
2018 meer dan honderd voorzitters en 
ondervoorzitters van rechtbanken heeft 
vervangen; merkt op dat het verwijderen 
van rechtbankvoorzitters na deze periode in 
de handen van de minister van Justitie 
blijft, en dat op deze bevoegdheid zo goed 
als geen doeltreffende controle mogelijk is; 
merkt voorts op dat de minister van Justitie 
ook andere “tuchtrechtelijke” 
bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien 
van rechtbankvoorzitters en voorzitters van 
hogere rechtbanken, waarbij deze laatsten 
op hun beurt uitgebreide administratieve 
bevoegdheden hebben ten aanzien van 
voorzitters van lagere rechtbanken36; 
betreurt deze enorme achteruitgang voor de 
rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in Polen37;

om tijdens een overgangsperiode van zes 
maanden naar eigen goeddunken 
voorzitters van de lagere rechtbanken te 
benoemen en te ontslaan, en dat de 
minister van Justitie in de periode 2017-
2018 meer dan honderdvijftig voorzitters 
en ondervoorzitters van rechtbanken heeft 
vervangen; merkt op dat het verwijderen 
van rechtbankvoorzitters na deze periode in 
de handen van de minister van Justitie 
blijft, en dat op deze bevoegdheid zo goed 
als geen doeltreffende controle mogelijk is; 
merkt voorts op dat de minister van Justitie 
ook andere “tuchtrechtelijke” 
bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien 
van rechtbankvoorzitters en voorzitters van 
hogere rechtbanken, waarbij deze laatsten 
op hun beurt uitgebreide administratieve 
bevoegdheden hebben ten aanzien van 
voorzitters van lagere rechtbanken36; 
betreurt deze enorme achteruitgang voor de 
rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht in Polen37;

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

36 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent advies van 
16 januari 2020, punt 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 Zie ook Raad van Europa, Bureau van 
de Adviesraad van Europese rechters 
(CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 
18 juni 2018.
(Het totale aantal voorzitters en 
vicevoorzitters van de rechtbanken die op 
grond van de genoemde bepalingen zijn 
uitgesloten is 158. Dit blijkt uit de officiële 
gegevens van het ministerie van Justitie, 
verstrekt op verzoek van de Vereniging van 
Poolse rechters 'Iustitia'.)

Or. en

Amendement 122
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. betreurt dat de wet van 
20 december 2019 tot wijziging van de wet 
inzake de gewone rechtbanken en sommige 
andere wetten, die op 14 februari 2020 in 
werking is getreden, de samenstelling van 
de assemblees van rechters heeft gewijzigd 
en bepaalde bevoegdheden van die organen 
van rechterlijk zelfbestuur heeft verplaatst 
naar colleges van rechtbankvoorzitters die 
door de minister van Justitie worden 
benoemd38;

28. erkent dat de Poolse autoriteiten 
bij de wet van 20 december 2019 tot 
wijziging van de wet inzake de gewone 
rechtbanken en sommige andere wetten, 
die op 14 februari 2020 in werking is 
getreden, in staat waren om, in 
overeenstemming met het beginsel van de 
soevereiniteit van de lidstaten wat betreft 
de organisatie van de rechterlijke macht, 
de samenstelling van de assemblees van 
rechters te wijzigen en bepaalde 
bevoegdheden van die organen van 
rechterlijk zelfbestuur te verplaatsen naar 
colleges van rechtbankvoorzitters die door 
de minister van Justitie worden benoemd;

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

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herinnert eraan dat het HvJ-EU in 
zijn arrest van 5 november 20191 bis 
oordeelde dat de bepalingen in de Poolse 
wetgeving ter wijziging van de wet inzake 
de organisatie van gewone rechtbanken, 
op grond waarvan de pensioengerechtigde 
leeftijd voor rechters van gewone 
rechtbanken werd verlaagd, de minister 
van Justitie kan beslissen over de 
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verlenging van hun actieve dienst en de 
pensioengerechtigde leeftijd varieert 
naargelang van geslacht, in strijd zijn met 
de Uniewetgeving;
_________________
1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 
5 november 2019, Commissie/Polen, C-
192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Amendement 124
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwerpt de nieuwe bepalingen 
waarmee bijkomende tuchtrechtelijke 
overtredingen en sancties ten aanzien van 
rechters en voorzitters van rechtbanken 
worden ingevoerd, aangezien deze een 
ernstig risico vormen voor de rechterlijke 
onafhankelijkheid39; verwerpt de nieuwe 
bepalingen op grond waarvan het rechters 
verboden wordt politieke activiteiten uit te 
oefenen, rechters verplicht zijn hun 
lidmaatschap van verenigingen openbaar te 
maken, en de beraadslagingen van 
rechterlijke autonome organen aanzienlijk 
worden beperkt, aangezien deze 
bepalingen een overschrijding inhouden 
van de beginselen van rechtszekerheid, 
noodzakelijkheid en evenredigheid 
doordat de vrijheid van meningsuiting van 
rechters aan banden wordt gelegd40;

29. erkent de relevantie van de nieuwe 
wetgeving op grond waarvan alle politieke 
activiteiten van rechters verboden worden 
en zij worden verplicht hun lidmaatschap 
van verenigingen openbaar te maken, en de 
beraadslagingen van rechterlijke autonome 
organen aanzienlijk worden beperkt, 
teneinde de doeltreffende scheiding der 
machten te versterken en de werking van 
apolitieke en onpartijdige rechtbanken te 
waarborgen;

_________________
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 
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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

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. betreurt dat misbruik wordt 
gemaakt van tuchtprocedures tegen 
rechters en aanklagers in Polen; maakt 
zich grote zorgen om de motie die is 
ingediend door het nationaal openbaar 
ministerie bij de tuchtkamer van het 
Hooggerechtshof om de immuniteit van 
rechter Igor Tuleya op te heffen; maakt 
zich eveneens zorgen om de 
tuchtprocedures die zijn ingeleid tegen 
andere rechters, waaronder Krystian 
Markiewicz, voorzitter van de Poolse 
vereniging van rechters “Iustitia”, en 
Paweł Juszczyszyn; verzoekt de Poolse 
autoriteiten te stoppen met de 
tuchtprocedures tegen specifieke rechters 
en aanklagers die EU-wetgeving 
toepassen of de rechtsstaat in Polen 
trachten te beschermen, aangezien deze in 
werkelijkheid politiek gemotiveerde 
represailles vormen;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. uit zijn bezorgdheid met 
betrekking tot de tuchtprocedures die zijn 
ingeleid tegen rechters van gewone 
rechtbanken in het kader van hun 
rechterlijke uitspraken of openbare 
verklaringen waarin zij pleiten voor de 
onafhankelijkheid van het rechtssysteem;

Or. en

Amendement 127
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Poolse autoriteiten de 
nieuwe bepalingen (onder meer over 
tuchtrechtelijke overtredingen) te 
schrappen die de rechtbanken 
verhinderen vragen in verband met 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
andere rechters te behandelen vanuit het 
standpunt van het Unierecht en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM), en die rechters dus 
verhinderen hun taken uit hoofde van het 
Unierecht uit te oefenen om nationale 
bepalingen die in strijd zijn met het 
Unierecht terzijde te schuiven41;

30. erkent in het licht van de uitleg 
van de Poolse autoriteiten gericht op het 
waarborgen van de werking van een 
rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door 
stabiliteit en integriteit, de legitimiteit van 
de invoering van bepalingen die 
voorkomen dat de rechtbanken vragen 
met betrekking tot de onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van andere rechters 
onderzoeken;
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_________________
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

Amendement 128
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is verheugd over de inleiding door 
de Commissie van een inbreukprocedure 
met betrekking tot bovengenoemde 
nieuwe bepalingen; vraagt de Commissie 
om het HvJ-EU te verzoeken om 
toepassing van de versnelde procedure en 
van voorlopige maatregelen wanneer de 
zaak naar het HvJ-EU wordt verwezen;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is verheugd over de inleiding door 
de Commissie van een inbreukprocedure 
met betrekking tot bovengenoemde nieuwe 
bepalingen; vraagt de Commissie om het 
HvJ-EU te verzoeken om toepassing van 
de versnelde procedure en van voorlopige 
maatregelen wanneer de zaak naar het HvJ-

31. ziet in het licht van de uitleg van 
de Poolse autoriteiten en de bevindingen 
van de onderhavige procedure geen reden 
voor de Commissie om een 
inbreukprocedure in te leiden met 
betrekking tot bovengenoemde nieuwe 
bepalingen; vraagt de Commissie om het 
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EU wordt verwezen; HvJ-EU te verzoeken om toepassing van 
de versnelde procedure en van voorlopige 
maatregelen wanneer de zaak naar het HvJ-
EU wordt verwezen;

Or. pl

Amendement 130
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. veroordeelt de lastercampagne 
tegen Poolse rechters en de betrokkenheid 
van overheidsfunctionarissen hierbij; 
verzoekt de Poolse autoriteiten zich te 
onthouden van activiteiten die de 
autoriteit van de rechterlijke macht 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 131
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verwerpt de samenvoeging van de 
openbare functies van minister van Justitie 
en procureur-generaal, de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de procureur-
generaal ten opzichte van de 
vervolgingsinstanties, de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de minister van Justitie 
ten aanzien van de rechterlijke macht (wet 
van 27 juli 2001 inzake de organisatie van 
gewone rechtbanken) en de zwakke positie 

32. erkent dat de samenvoeging van de 
openbare functies van minister van Justitie 
en procureur-generaal, de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de procureur-
generaal ten opzichte van de 
vervolgingsinstanties en de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de minister van 
Justitie ten aanzien van de rechterlijke 
macht (wet van 27 juli 2001 inzake de 
organisatie van gewone rechtbanken) 
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van de controle van deze bevoegdheden 
(Nationale Raad van openbare 
aanklagers), hetgeen een opeenstapeling 
van al te veel bevoegdheden in de handen 
van één persoon tot gevolg heeft en 
rechtstreekse negatieve gevolgen heeft 
voor de onafhankelijkheid van het 
vervolgingssysteem ten opzichte van de 
politieke sfeer, zoals aangegeven door de 
Commissie van Venetië42;

vallen onder de exclusieve bevoegdheid 
van de lidstaten wat betreft de organisatie 
en structuur van de rechterlijke macht;

_________________
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

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. herinnert eraan dat het HvJ-EU in 
zijn arrest van 5 november 20191 bis 
constateerde dat het verlagen van de 
pensioengerechtigde leeftijd voor 
openbare aanklagers in strijd is met de 
Uniewetgeving, omdat er een afwijkende 
pensioengerechtigde leeftijd werd 
vastgesteld voor mannelijke en 
vrouwelijke openbaar aanklagers in 
Polen;
_________________
1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 
5 november 2019, Commissie/Polen, C-
192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is het eens met de Commissie, de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa en de Groep van Staten tegen 
Corruptie dat bovengenoemde 
afzonderlijke hervormingen van het 
rechtssysteem, als rekening wordt 
gehouden met hun interactie en algehele 
impact, neerkomen op een ernstige, 
aanhoudende en systemische schending 
van de rechtsstaat, die de wetgevende en 
uitvoerende macht in staat stellen de 
werking van de rechterlijke macht in 
kritieke mate te beïnvloeden, waardoor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen aanzienlijk wordt 
verzwakt43;

33. is het eens met de Commissie, de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa, de Groep van Staten tegen 
Corruptie en de speciaal rapporteur voor 
de onafhankelijkheid van rechters en 
advocaten van de Verenigde Naties dat 
bovengenoemde afzonderlijke wijzigingen 
in het rechtssysteem, als rekening wordt 
gehouden met hun interactie en algehele 
impact, neerkomen op een ernstige, 
aanhoudende en systemische schending 
van de rechtsstaat, die de wetgevende en 
uitvoerende macht in staat stellen de 
werking van de rechterlijke macht in 
kritieke mate te beïnvloeden, waardoor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen aanzienlijk wordt 
verzwakt43; veroordeelt de 
destabiliserende effecten op de Poolse 
rechtsorde van de maatregelen die zijn 
getroffen en de benoemingen die zijn 
gedaan sinds 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 Aanbeveling (EU) 2018/103 van de 
Commissie; Verenigde Naties, speciaal 
rapporteur voor de onafhankelijkheid van 
rechters en advocaten, verklaring van 
25 juni 2018; GRECO, Follow-up van het 
addendum bij het verslag van de vierde 
evaluatieronde inzake Polen (regel 34), 
6 december 2019, punt 65; PACE, 
Resolutie 2316 (2020) van 28 januari 
2020 inzake de werking van de 
democratische instellingen in Polen, 
punt 4.

Or. en
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Amendement 134
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is het eens met de Commissie, de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa en de Groep van Staten tegen 
Corruptie dat bovengenoemde 
afzonderlijke hervormingen van het 
rechtssysteem, als rekening wordt 
gehouden met hun interactie en algehele 
impact, neerkomen op een ernstige, 
aanhoudende en systemische schending 
van de rechtsstaat, die de wetgevende en 
uitvoerende macht in staat stellen de 
werking van de rechterlijke macht in 
kritieke mate te beïnvloeden, waardoor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen aanzienlijk wordt 
verzwakt43;

33. herinnert eraan dat de Raad in dit 
stadium van de procedure moet bepalen of 
met bovengenoemde afzonderlijke 
hervormingen van het rechtssysteem een 
duidelijk risico gemoeid gaat van ernstige 
schending van de rechtsstaat in Polen;

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

Or. en

Amendement 135
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. is het eens met de Commissie, de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa en de Groep van Staten tegen 
Corruptie dat bovengenoemde 
afzonderlijke hervormingen van het 
rechtssysteem, als rekening wordt 
gehouden met hun interactie en algehele 
impact, neerkomen op een ernstige, 
aanhoudende en systemische schending 
van de rechtsstaat, die de wetgevende en 
uitvoerende macht in staat stellen de 
werking van de rechterlijke macht in 
kritieke mate te beïnvloeden, waardoor de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen aanzienlijk wordt 
verzwakt43;

33. is van mening dat de 
bovengenoemde hervormingen van het 
rechtssysteem, gezien de reden en het doel 
ervan en in het licht van de uitleg van de 
Poolse autoriteiten en de bevindingen in 
het kader van deze procedure, geen 
ernstige, aanhoudende en systemische 
schending van de rechtsstaat vormen en 
het mogelijk maken om het beginsel van 
checks-and-balances tussen de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 
autoriteiten te versterken door het 
rechtssysteem in Polen gezamenlijk vorm 
te geven;

_________________
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

Amendement 136
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Bescherming van de grondrechten, met 
inbegrip van de rechten van personen die 
tot een minderheid behoren, in Polen

Schrappen

Or. pl
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Amendement 137
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het recht op een onpartijdig gerecht Schrappen

Or. pl

Amendement 138
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. toont zich bezorgd over verslagen 
waarin wordt beweerd dat er sprake is van 
onnodige vertragingen in gerechtelijke 
procedures, moeilijkheden om toegang te 
krijgen tot rechtsbijstand bij arrestatie en 
gevallen van onvoldoende eerbiediging 
van de vertrouwelijkheid van de 
communicatie tussen raadsman en 
cliënt44;

Schrappen

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

Or. pl

Amendement 139
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. toont zich bezorgd over verslagen 
waarin wordt beweerd dat er sprake is van 
onnodige vertragingen in gerechtelijke 
procedures, moeilijkheden om toegang te 
krijgen tot rechtsbijstand bij arrestatie en 
gevallen van onvoldoende eerbiediging van 
de vertrouwelijkheid van de communicatie 
tussen raadsman en cliënt44;

34. toont zich bezorgd over verslagen 
waarin wordt beweerd dat er sprake is van 
onnodige vertragingen in gerechtelijke 
procedures, moeilijkheden om toegang te 
krijgen tot rechtsbijstand bij arrestatie en 
gevallen van onvoldoende eerbiediging van 
de vertrouwelijkheid van de communicatie 
tussen raadsman en cliënt44; verzoekt de 
Commissie nauw toezicht te houden op de 
situatie van advocaten in Polen; herinnert 
eraan dat alle burgers op grond van 
artikel 48 van het Handvest van de 
grondrechten het recht hebben om te 
worden geadviseerd, verdedigd en 
vertegenwoordigd door een 
onafhankelijke advocaat;

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

44 Mensenrechtenraad (MRR) van de VN, 
Slotbeschouwingen over het zevende 
periodieke verslag van Polen, 
23 november 2016, punt 33.

Or. en

Amendement 140
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. toont zich bezorgd over verslagen 
waarin wordt beweerd dat er sprake is van 
onnodige vertragingen in gerechtelijke 
procedures, moeilijkheden om toegang te 
krijgen tot rechtsbijstand bij arrestatie en 
gevallen van onvoldoende eerbiediging van 
de vertrouwelijkheid van de communicatie 

34. neemt nota van verslagen waarin 
wordt beweerd dat er sprake is van 
onnodige vertragingen in gerechtelijke 
procedures, moeilijkheden om toegang te 
krijgen tot rechtsbijstand bij arrestatie en 
gevallen van onvoldoende eerbiediging van 
de vertrouwelijkheid van de communicatie 
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tussen raadsman en cliënt44; tussen raadsman en cliënt44;

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

44 Mensenrechtenraad (MRR) van de VN, 
Slotbeschouwingen over het zevende 
periodieke verslag van Polen, 
23 november 2016, punt 33.

Or. en

Amendement 141
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is bezorgd over het feit dat sinds de 
inwerkingtreding op 14 februari 2020 van 
de wijzigingen van de wet inzake het 
Hooggerechtshof alleen de buitengewone 
kamer kan besluiten of een rechter of 
rechtbank onafhankelijk en onpartijdig is, 
en dat burgers hierdoor een belangrijk 
element van rechterlijke toetsing in alle 
andere instanties wordt ontnomen45;

Schrappen

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

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. is bezorgd over het feit dat sinds de 
inwerkingtreding op 14 februari 2020 van 
de wijzigingen van de wet inzake het 
Hooggerechtshof alleen de buitengewone 
kamer kan besluiten of een rechter of 
rechtbank onafhankelijk en onpartijdig is, 
en dat burgers hierdoor een belangrijk 
element van rechterlijke toetsing in alle 
andere instanties wordt ontnomen45;

35. is bezorgd over het feit dat sinds de 
inwerkingtreding op 14 februari 2020 van 
de wijzigingen van de wet inzake het 
Hooggerechtshof alleen de buitengewone 
kamer, wier onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid in twijfel wordt getrokken, 
kan besluiten of een rechter of rechtbank 
onafhankelijk en onpartijdig is, en dat 
burgers hierdoor een belangrijk element 
van rechterlijke toetsing in alle andere 
instanties wordt ontnomen45; herinnert 
eraan dat elke rechtbank volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie op 
grond van het recht op een eerlijk proces 
verplicht is ambtshalve te toetsen of wordt 
voldaan aan de criteria van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid1 bis;

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

45 Commissie van Venetië en DGI van de 
Raad van Europa, urgent advies van 16 
januari 2020, punt 59.
1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 
26 maart 2020, Simpson/Raad en 
HG/Commissie, gevoegde zaken C-542/18 
RX-II en C-543/18 RX-II, 
ECLI:EU:C:2020:232, punt 57.

Or. en

Amendement 143
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is bezorgd over het feit dat sinds de 
inwerkingtreding op 14 februari 2020 van 
de wijzigingen van de wet inzake het 
Hooggerechtshof alleen de buitengewone 
kamer kan besluiten of een rechter of 
rechtbank onafhankelijk en onpartijdig is, 
en dat burgers hierdoor een belangrijk 

35. merkt op dat sinds de 
inwerkingtreding op 14 februari 2020 van 
de wijzigingen van de wet inzake het 
Hooggerechtshof alleen de buitengewone 
kamer kan besluiten of een rechter of 
rechtbank onafhankelijk en onpartijdig is;



PE650.665v02-00 96/168 AM\1206319NL.docx

NL

element van rechterlijke toetsing in alle 
andere instanties wordt ontnomen45;

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

Or. en

Amendement 144
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Poolse autoriteiten de 
arresten van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in zaken met 
betrekking tot geheime CIA-
gevangenissen in Polen volledig uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van 
academische vrijheid

Schrappen

Or. pl
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Amendement 146
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van 
academische vrijheid

Vrijheid en pluriformiteit van media

Or. en

Amendement 147
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van 
academische vrijheid

Het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting

Or. en

Amendement 148
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. herhaalt dat de vrijheid en 
pluriformiteit van media niet los kunnen 
worden gezien van democratie en de 
rechtsstaat en dat het recht om te 
informeren en het recht om te worden 
geïnformeerd deel uitmaken van de 
elementaire democratische kernwaarden 
waarop de Europese Unie is gebaseerd;



PE650.665v02-00 98/168 AM\1206319NL.docx

NL

Or. en

Amendement 149
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het Parlement in zijn 
resolutie van 14 september 2016 zijn 
bezorgdheid heeft geuit over reeds 
goedgekeurde en recentelijk voorgestelde 
wijzigingen in de Poolse mediawetgeving; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie 
om een beoordeling te verrichten van de 
goedgekeurde wetgeving om na te gaan of 
die verenigbaar is met het Unierecht, met 
name wat de wetgeving inzake openbare 
media betreft;

Schrappen

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het Parlement in zijn 
resolutie van 14 september 2016 zijn 
bezorgdheid heeft geuit over reeds 
goedgekeurde en recentelijk voorgestelde 
wijzigingen in de Poolse mediawetgeving; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om 
een beoordeling te verrichten van de 
goedgekeurde wetgeving om na te gaan of 

36. wijst erop dat het Parlement in zijn 
resolutie van 14 september 2016 zijn 
bezorgdheid heeft geuit over reeds 
goedgekeurde en recentelijk voorgestelde 
wijzigingen in de Poolse mediawetgeving; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om 
een beoordeling te verrichten van de 
goedgekeurde wetgeving om na te gaan of 
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die verenigbaar is met het Unierecht, met 
name wat de wetgeving inzake openbare 
media betreft;

die verenigbaar is met het Unierecht, met 
name met artikel 11 van het Handvest van 
de grondrechten en de Uniewetgeving 
inzake openbare media;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
de Raad in zijn resolutie van 16 januari 
2020 heeft verzocht in de hoorzittingen uit 
hoofde van artikel 7, lid 1, VEU, in te 
gaan op nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van vrijheid van meningsuiting, 
met inbegrip van de vrijheid van media; 
veroordeelt het feit dat de publieke 
omroep in Polen bepaalde inhoud heeft 
gecensureerd;

Or. en

Amendement 152
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. maakt zich grote zorgen over het 
buitensporig gebruik door sommige 
politici van rechtszaken tegen journalisten 
wegens smaad, waarbij deze onder meer 

Schrappen
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worden veroordeeld tot het betalen van 
een geldboete of een tijdelijk verbod op 
het uitoefenen van het beroep van 
journalist krijgen opgelegd; vreest voor 
een afschrikkend effect op het beroep en 
de onafhankelijkheid van journalisten en 
de media46;
_________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety 
of Journalists, 2020 Annual Report, 
March 2020, p. 42.

Or. pl

Amendement 153
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. maakt zich grote zorgen over het 
buitensporig gebruik door sommige politici 
van rechtszaken tegen journalisten wegens 
smaad, waarbij deze onder meer worden 
veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete of een tijdelijk verbod op het 
uitoefenen van het beroep van journalist 
krijgen opgelegd; vreest voor een 
afschrikkend effect op het beroep en de 
onafhankelijkheid van journalisten en de 
media46;

37. maakt zich grote zorgen over het 
buitensporig gebruik door sommige politici 
van rechtszaken tegen journalisten wegens 
smaad, waarbij deze onder meer worden 
veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete of een tijdelijk verbod op het 
uitoefenen van het beroep van journalist 
krijgen opgelegd; vreest voor een 
afschrikkend effect op het beroep en de 
onafhankelijkheid van journalisten en de 
media46; verzoekt de Poolse autoriteiten 
om, in samenwerking met organisaties 
van journalisten, een onafhankelijk en 
onpartijdig regelgevend orgaan op te 
zetten voor het toezicht op en het 
documenteren en melden van aanvallen 
op journalisten en rechtszaken waarmee 
wordt beoogd onafhankelijke media tot 
zwijgen te brengen of te intimideren, en 
toegang tot passende rechtsmiddelen te 
garanderen; verzoekt de Poolse 
autoriteiten aanbeveling CM/Rec(2016)4 
van de Raad van Europa over de 
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bescherming van de journalistiek en over 
de veiligheid van journalisten en van 
andere media-actoren volledig uit te 
voeren;

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

46 Platform van de Raad van Europa voor 
de bevordering van de bescherming van 
journalistiek en de veiligheid van 
journalisten, jaarverslag 2020, maart 
2020, blz. 42.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. maakt zich grote zorgen over het 
buitensporig gebruik door sommige politici 
van rechtszaken tegen journalisten wegens 
smaad, waarbij deze onder meer worden 
veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete of een tijdelijk verbod op het 
uitoefenen van het beroep van journalist 
krijgen opgelegd; vreest voor een 
afschrikkend effect op het beroep en de 
onafhankelijkheid van journalisten en de 
media46;

37. maakt zich grote zorgen over het 
buitensporig gebruik door sommige politici 
van rechtszaken tegen journalisten wegens 
smaad, waarbij deze onder meer worden 
veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete of een tijdelijk verbod op het 
uitoefenen van het beroep van journalist 
krijgen opgelegd; vreest voor een 
afschrikkend effect op het beroep en de 
onafhankelijkheid van journalisten en de 
media46; verzoekt de Commissie een 
richtlijn betreffende de bestrijding van 
SLAPP (strategische rechtszaken tegen 
publieke participatie) voor te stellen om de 
media te beschermen tegen dit soort 
tergende rechtszaken waarmee wordt 
beoogd hen tot zwijgen te brengen of te 
intimideren of hun faillissement uit te 
lokken;

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

46 Platform van de Raad van Europa voor 
de bevordering van de bescherming van 
journalistiek en de veiligheid van 
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March 2020, p. 42. journalisten, jaarverslag 2020, maart 
2020, blz. 42.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. toont zich bezorgd over het feit dat 
er rechtszaken wegens smaad worden 
aangespannen tegen academici en de 
Poolse ombudsman of dat hiermee wordt 
gedreigd; verzoekt de Poolse autoriteiten 
de vrijheid van meningsuiting en 
academische vrijheid te eerbiedigen; 
veroordeelt pogingen om de Poolse 
ombudsman – een onafhankelijke 
instelling die is verankerd in de Poolse 
grondwet – tot zwijgen te brengen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. maakt zich zorgen over de 
meldingen van journalisten die worden 
gearresteerd omdat ze hun werk doen en 
verslag uitbrengen van protesten tegen de 
lockdown;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. uit zijn zorgen over de acties die de 
Poolse autoriteiten de afgelopen jaren 
hebben uitgevoerd, onder meer het 
transformeren van de publieke omroep in 
een regeringsgezinde omroep, het 
hinderen van onafhankelijke of 
afwijkende stemmen in publieke media en 
hun toezichthoudende organen, en het 
uitoefenen van controle op de uitgezonden 
inhoud, waarvan het laatste voorbeeld de 
Poolse publieke radiozender Radio Drie 
(ook bekend als “Troika”) is, die ervan 
werd beschuldigd een 
antiregeringsnummer dat hoog in de 
hitlijst stond te censureren door de 
internetkoppelingen naar en het nieuws 
over het nummer op de website van het 
station te deactiveren nadat de hitlijst was 
uitgezonden; merkt tot zijn spijt op dat 
Polen in de Wereldwijde Index van 
Persvrijheid sinds 2015 is gedaald van de 
18e naar de 26e plaats; herinnert eraan 
dat in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU wordt bepaald 
dat de vrijheid en pluriformiteit van media 
moeten worden geëerbiedigd; herinnert 
eraan dat artikel 54 van de Poolse 
grondwet de vrijheid van meningsuiting 
garandeert en censuur verbiedt;

Or. en

Amendement 158
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt het Poolse parlement om 
hoofdstuk 6c van de wet van 
18 december 1998 betreffende het 
Instituut voor Nationale Herinnering – 
Commissie voor de vervolging van 
misdaden tegen de Poolse natie, in te 
trekken, omdat dit hoofdstuk de vrijheid 
van meningsuiting en onafhankelijk 
onderzoek in gevaar brengt doordat het 
schaden van de reputatie van Polen en 
zijn volk, bijvoorbeeld door Polen of de 
Polen te betichten van medeplichtigheid 
aan de Holocaust, hierin wordt 
aangemerkt als een civielrechtelijk 
strafbaar feit dat vervolgbaar is voor een 
burgerlijke rechtbank47;

Schrappen

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

Or. pl

Amendement 159
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt het Poolse parlement om 
hoofdstuk 6c van de wet van 
18 december 1998 betreffende het 
Instituut voor Nationale Herinnering – 
Commissie voor de vervolging van 
misdaden tegen de Poolse natie, in te 
trekken, omdat dit hoofdstuk de vrijheid 
van meningsuiting en onafhankelijk 
onderzoek in gevaar brengt doordat het 

Schrappen
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schaden van de reputatie van Polen en 
zijn volk, bijvoorbeeld door Polen of de 
Polen te betichten van medeplichtigheid 
aan de Holocaust, hierin wordt 
aangemerkt als een civielrechtelijk 
strafbaar feit dat vervolgbaar is voor een 
burgerlijke rechtbank47;
_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Amendement 160
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt het Poolse parlement om 
hoofdstuk 6c van de wet van 18 december 
1998 betreffende het Instituut voor 
Nationale Herinnering – Commissie voor 
de vervolging van misdaden tegen de 
Poolse natie, in te trekken, omdat dit 
hoofdstuk de vrijheid van meningsuiting 
en onafhankelijk onderzoek in gevaar 
brengt doordat het schaden van de 
reputatie van Polen en zijn volk, 
bijvoorbeeld door Polen of de Polen te 
betichten van medeplichtigheid aan de 
Holocaust, hierin wordt aangemerkt als 
een civielrechtelijk strafbaar feit dat 
vervolgbaar is voor een burgerlijke 
rechtbank47;

Schrappen

_________________
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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Amendement 161
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Vrijheid van vergadering Schrappen

Or. pl

Amendement 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen 
aan vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

Schrappen

_________________
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.
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Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen aan 
vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen aan 
vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen; dringt 
er bovendien bij de autoriteiten op aan dat 
zij vredige bijeenkomsten naar behoren 
beschermen; uit zijn zorgen over het 
huidige verbod op openbare 
bijeenkomsten zonder dat er naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie 
een noodsituatie is afgekondigd en 
benadrukt dat het noodzakelijk is het 
beginsel van evenredigheid toe te passen 
wanneer de vrijheid van vergadering 
tijdens de COVID-19-crisis wordt beperkt;

_________________ _________________
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 Zie ook de mededeling van 23 april 
2018 waarin VN-deskundigen er bij Polen 
op aandringen vrije en volledige deelname 
aan klimaatbesprekingen te garanderen.

Or. en
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Amendement 164
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen aan 
vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen aan 
vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen; dringt 
er bij de autoriteiten op aan vreedzame 
bijeenkomsten naar behoren te 
beschermen en daders van gewelddadige 
aanvallen op personen die deelnemen aan 
vreedzame bijeenkomsten te berechten;

_________________ _________________
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 Zie ook de mededeling van 23 april 
2018 waarin VN-deskundigen er bij Polen 
op aandringen vrije en volledige deelname 
aan klimaatbesprekingen te garanderen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement
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39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 
met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen 
aan vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

39. herinnert eraan dat op 
2 april 2017 een wijziging van de wet 
inzake openbare bijeenkomsten van 
kracht werd, waarbij artikel 12, lid 1, van 
de wet werd gewijzigd door de invoering 
van een regel waarin werd bepaald dat 
verschillende bijeenkomsten niet binnen 
100 meter van elkaar mogen worden 
georganiseerd, zodat de 
waarschijnlijkheid van een bedreiging 
van de veiligheid van deelnemers aan 
gelijktijdige bijeenkomsten wordt beperkt 
door de afstand tussen deze bijeenkomsten 
te vergroten, terwijl de deelnemers hun 
standpunten kenbaar kunnen maken; 
herinnert eraan dat personen of 
organisaties het recht hebben 
bijeenkomsten te organiseren zodra aan 
de formele vereisten van de wet van 
24 juli 2015 is voldaan;

_________________
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

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om het recht op vrijheid van 
vergadering te eerbiedigen door in de 
huidige wet van 24 juli 2015 inzake 
openbare bijeenkomsten, als gewijzigd op 
13 december 2016, de bepalingen te 
schrappen waarin voorrang wordt 
toegekend aan door de overheid 
goedgekeurde “cyclische” 
bijeenkomsten48; verzoekt de autoriteiten 

39. herinnert eraan dat personen of 
organisaties het recht hebben 
bijeenkomsten te organiseren zodra zij 
voldoen aan de formele vereisten als 
uiteengezet in de wet van 24 juli 2015 en 
dat politieagenten slechts optreden tegen 
personen die inbreuk maken op de 
geldende rechtsorde door in de eerste 
plaats te proberen hen te scheiden van de 
deelnemers van de bijeenkomst die 
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met klem geen strafrechtelijke sancties op 
te leggen aan personen die deelnemen 
aan vreedzame bijeenkomsten of 
tegendemonstraties en aanklachten tegen 
vreedzame betogers te laten vallen;

vreedzaam hun standpunten uiten; 
herinnert er bovendien aan dat het 
Constitutioneel Hof erop heeft gewezen 
dat de invoering van de regel van 
cyclische bijeenkomsten een aanvullende 
en nieuwe manier is om het rechtskader 
voor de uitoefening van de vrijheid van 
vergadering te definiëren;

_________________
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

Amendement 167
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Vrijheid van vereniging Schrappen

Or. pl

Amendement 168
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 
15 september 2017 betreffende het 
Nationaal Instituut voor vrijheid – 

Schrappen



AM\1206319NL.docx 111/168 PE650.665v02-00

NL

Centrum voor de ontwikkeling van het 
maatschappelijk middenveld49, teneinde 
ervoor te zorgen dat kritische 
maatschappelijke groeperingen toegang 
krijgen tot overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, waarbij 
een pluralistische vertegenwoordiging 
wordt gewaarborgd;
_________________
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

Amendement 169
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 15 september 
2017 betreffende het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld49, teneinde ervoor te zorgen 
dat kritische maatschappelijke 
groeperingen toegang krijgen tot 
overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, waarbij 
een pluralistische vertegenwoordiging 
wordt gewaarborgd;

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 15 september 
2017 betreffende het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld49, teneinde ervoor te zorgen 
dat kritische maatschappelijke 
groeperingen toegang krijgen tot 
overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, waarbij 
een pluralistische vertegenwoordiging 
wordt gewaarborgd; verzoekt de 
Commissie de haalbaarheid te beoordelen 
van een statuut voor Europese 
verenigingen en organisaties zonder 
winstoogmerk teneinde de vrijheid van 
vergadering in de hele Unie volledig te 
garanderen; herhaalt zijn oproep om 
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toereikende financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor de organisaties 
in kwestie via verschillende 
financieringsinstrumenten op 
Unieniveau, zoals het programma 
Rechten en waarden binnen het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 en andere 
pilotprojecten van de Unie;

_________________ _________________
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 OVSE/ODIHR, Advies over de Poolse 
ontwerpwet inzake het Nationaal Instituut 
voor Vrijheid - Centrum voor de 
Ontwikkeling van het Maatschappelijk 
Middenveld, Warschau, 22 augustus 
2017.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 
15 september 2017 betreffende het 
Nationaal Instituut voor vrijheid – 
Centrum voor de ontwikkeling van het 
maatschappelijk middenveld49, teneinde 
ervoor te zorgen dat kritische 
maatschappelijke groeperingen toegang 
krijgen tot overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, waarbij 
een pluralistische vertegenwoordiging 
wordt gewaarborgd;

40. benadrukt dat de eerlijke, 
onpartijdige en transparante verdeling 
van openbare middelen in het kader van 
de bestaande wetgeving volledig wordt 
gewaarborgd en dat de procedure voor de 
toewijzing van de middelen ook wordt 
gereguleerd door de wet betreffende het 
Nationaal Instituut voor vrijheid; merkt op 
dat elke financieringsaanvraag in 
overeenstemming met de procedure wordt 
beoordeeld door twee externe 
deskundigen en dat alle voorwaarden voor 
elk vergelijkend onderzoek het voorwerp 
zijn van openbare raadplegingen van niet-
gouvernementele organisaties en ook 
worden goedgekeurd door de raad van het 
Nationaal Instituut voor vrijheid voordat 
het vergelijkend onderzoek wordt 
aangekondigd; benadrukt dat alle ngo’s 
en verenigingen van ngo’s het recht 
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hebben hun opmerkingen en wijzigingen 
in te dienen in de tabel; wijst erop dat de 
subsidiabiliteitscriteria pluralistisch zijn 
en iedereen omvatten en dat alle 
maatschappelijke groeperingen en ngo’s 
die voldoen aan de definitie van artikel 3 
van de wet inzake het algemeen belang en 
vrijwilligerswerk een subsidie kunnen 
aanvragen;

_________________
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

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 15 september 
2017 betreffende het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld49, teneinde ervoor te zorgen 
dat kritische maatschappelijke 
groeperingen toegang krijgen tot 
overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, waarbij 
een pluralistische vertegenwoordiging 
wordt gewaarborgd;

40. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 15 september 
2017 betreffende het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld49, teneinde ervoor te zorgen 
dat kritische maatschappelijke 
groeperingen op alle niveaus toegang 
krijgen tot overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op onpartijdige en 
transparante wijze worden verdeeld over 
het maatschappelijk middenveld, binnen 
de steeds kleinere ruimte die deze 
organisaties hebben om te manoeuvreren, 
en hierbij een pluralistische 
vertegenwoordiging te waarborgen; 
verzoekt het programma Rechten en 
waarden spoedig goed te keuren, met 
toereikende financiële middelen voor het 
onderdeel Uniewaarden;
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_________________ _________________
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 OVSE/ODIHR, Advies over de Poolse 
ontwerpwet inzake het Nationaal Instituut 
voor Vrijheid - Centrum voor de 
Ontwikkeling van het Maatschappelijk 
Middenveld, Warschau, 22 augustus 
2017.

Or. en

Amendement 172
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van persoonsgegevens

Schrappen

Or. pl

Amendement 173
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herhaalt de conclusie van zijn 
resolutie van 14 september 2016 dat de 
procedurele waarborgen en materiële 
voorwaarden als bepaald in de wet van 
10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen en de 
wet van 6 april 1990 inzake de 
politiediensten voor de uitvoering van 
geheime surveillance, onvoldoende zijn 
om excessief gebruik ervan of 

Schrappen
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ongeoorloofde interferentie met de 
privacy en de gegevensbescherming van 
personen te voorkomen, waaronder die 
van leiders van de oppositie en het 
maatschappelijk middenveld50; herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie om een 
beoordeling te verrichten van die 
wetgeving om na te gaan of ze 
verenigbaar is met het Unierecht, en 
dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan 
de persoonlijke levenssfeer van alle 
burgers ten volle te eerbiedigen;
_________________
50 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, paras 39-40. See as well 
Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full 
participation at climate talks, 23 April 
2018.

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. herhaalt de conclusie van zijn 
resolutie van 14 september 2016 dat de 
procedurele waarborgen en materiële 
voorwaarden als bepaald in de wet van 
10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen en de 
wet van 6 april 1990 inzake de 
politiediensten voor de uitvoering van 
geheime surveillance, onvoldoende zijn 
om excessief gebruik ervan of 
ongeoorloofde interferentie met de 
privacy en de gegevensbescherming van 
personen te voorkomen, waaronder die 
van leiders van de oppositie en het 

41. benadrukt dat de wet van 
10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
voorziet in een rechtsgrondslag voor 
systemische oplossingen die in Polen zijn 
aangenomen op het gebied van 
maatregelen voor terrorismebestrijding en 
dat de hierin opgenomen bepalingen 
onder meer zijn gericht op het in staat 
stellen van de autoriteiten en andere 
entiteiten om doeltreffende en evenredige 
maatregelen te nemen tegen terroristische 
dreigingen; merkt derhalve op dat de 
bepalingen die in deze wet zijn 
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maatschappelijk middenveld50; herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie om een 
beoordeling te verrichten van die 
wetgeving om na te gaan of ze 
verenigbaar is met het Unierecht, en 
dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan 
de persoonlijke levenssfeer van alle 
burgers ten volle te eerbiedigen;

aangenomen met betrekking tot de 
mogelijkheden om operationele 
monitoring te verrichten slechts verwijzen 
naar personen die ervan worden verdacht 
waarschijnlijk deel te nemen aan 
terroristische activiteiten en die geen 
Poolse burgers zijn; benadrukt bovendien 
dat de verwerking van gegevens door de 
autoriteiten in Polen, met inbegrip van 
persoonsgegevens, plaatsvindt in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn uiteengezet in de bepalingen van de 
wet van 14 december 2018 inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in verband met het 
voorkomen en bestrijden van misdaden en 
de wet van 5 augustus 2010 inzake de 
bescherming van gerubriceerde gegevens, 
evenals in de regels die van toepassing 
zijn op de afzonderlijke autoriteiten; wijst 
erop dat de regels die zijn vastgelegd in de 
bovengenoemde wetten in 
overeenstemming zijn met de normen van 
het Unierecht dat op dit gebied is 
vastgesteld, waaronder Richtlijn 
(EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad; 
merkt op dat de politie op grond van 
artikel 20 van de wetten van 4 april 1990 
betreffende de politie het recht heeft om 
gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens, te verwerken in 
overeenstemming met haar wettelijke 
taken en behoudens wettelijke 
beperkingen; wijst erop dat de 
operationele monitoring (geheim toezicht) 
slechts mag plaatsvinden met 
toestemming van de rechter, mits deze 
monitoring gericht is op het opsporen en 
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identificeren van de daders, evenals op het 
verkrijgen en consolideren van bewijs dat 
is vergaard door het openbaar ministerie, 
van bewust gepleegde misdaden zoals 
uiteengezet in artikel 19, lid 1, punten 1 
tot en met 9, van deze wet, en mits andere 
maatregelen ondoeltreffend zijn gebleken 
of niet zinvol zullen zijn; merkt op dat de 
wet toestaat dat de politie dit recht in 
dringende gevallen, wanneer het verlies 
van gegevens of de vernietiging van 
bewijs van een misdaad mogelijk is, met 
schriftelijke toestemming van de bevoegde 
aanklager en zonder toestemming van de 
rechter uitoefent; merkt op dat zij 
desalniettemin verplicht is tegelijkertijd de 
rechter te verzoeken om een passende 
voorziening daartoe; wijst erop dat 
wanneer de rechter niet binnen vijf dagen 
na de datum van de beschikking inzake de 
operationele controle toestemming 
verleent, deze beschikking wordt 
opgeschort en het tijdens de controle 
verzamelde materiaal wordt vastgelegd in 
de notulen, mits de vernietiging ervan 
wordt vastgelegd; merkt op dat het 
beginsel dat wordt toegepast een beginsel 
van justitiële en vervolgende herziening 
is;

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

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. maakt zich grote zorgen om de 
overdracht van persoonsgegevens die het 
Poolse ministerie van Digitale 
Aangelegenheden op 22 april 2020 
uitvoerde vanuit het Universele 
Elektronische Systeem voor 
Bevolkingsregistratie (PESEL-register) 
naar de exploitant van de postdiensten, 
waarmee werd beoogd de organisatie van 
het stemmen per brief voor de 
presidentsverkiezingen van 10 mei 2020 te 
faciliteren, ondanks de afwezigheid van 
een passende rechtsgrond, aangezien de 
wet die het mogelijk maakt dat de 
verkiezingen volledig via postdiensten 
plaatsvinden pas op 7 mei 2020 door het 
Poolse parlement werd goedgekeurd; 
merkt bovendien op dat het PESEL-
register niet identiek is aan het 
kiesregister en ook persoonsgegevens 
bevat van burgers van andere EU-
lidstaten, waardoor de hierboven 
genoemde overdracht een inbreuk zou 
kunnen vormen op Verordening (EU) 
2016/679; herinnert eraan dat het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming (EDPB) deze 
kwestie tijdens zijn bijeenkomst op 5 mei 
2020 heeft besproken en in de hierop 
volgende verklaring benadrukte dat 
overheidsinstanties informatie over 
personen uit kieslijsten mogen vrijgeven, 
maar alleen wanner dit specifiek is 
toegestaan op grond van de wetgeving van 
de lidstaat;

Or. en

Amendement 176
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki
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Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele voorlichting Schrappen

Or. pl

Amendement 177
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele voorlichting Schrappen

Or. en

Amendement 178
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele voorlichting Integrale seksuele voorlichting

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele voorlichting Voorlichting
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Or. pl

Amendement 180
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele voorlichting Voorlichting

Or. pl

Amendement 181
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, 
als uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van 
Europa51, in verband met de ontwerpwet 
tot wijziging van artikel 200b van het 
Poolse Strafwetboek die door het initiatief 
“Stop pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme 
relaties; benadrukt het belang van 
onderwijs over gezondheid en seksualiteit;

Schrappen



AM\1206319NL.docx 121/168 PE650.665v02-00

NL

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

Or. pl

Amendement 182
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, 
als uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van 
Europa51, in verband met de ontwerpwet 
tot wijziging van artikel 200b van het 
Poolse Strafwetboek die door het initiatief 
“Stop pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme 
relaties; benadrukt het belang van 
onderwijs over gezondheid en seksualiteit;

Schrappen

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

Or. en

Amendement 183
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Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, 
als uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van 
Europa51, in verband met de ontwerpwet 
tot wijziging van artikel 200b van het 
Poolse Strafwetboek die door het initiatief 
“Stop pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme 
relaties; benadrukt het belang van 
onderwijs over gezondheid en seksualiteit;

42. benadrukt dat de ontwerpwijziging 
van het Strafwetboek werd opgesteld door 
het burgerinitiatief “Stop pedofilie” en 
verwijst naar de criminalisering van de 
bevordering van pedofiel gedrag en dat dit 
geen criminalisering van de voorlichting 
betreft, maar een verbod op de 
bevordering van pedofilie;

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

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, 
als uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 

42. benadrukt dat de ontwerpwijziging 
van het Strafwetboek werd opgesteld door 
het burgerinitiatief “Stop pedofilie” en 
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gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van 
Europa51, in verband met de ontwerpwet 
tot wijziging van artikel 200b van het 
Poolse Strafwetboek die door het initiatief 
“Stop pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme 
relaties; benadrukt het belang van 
onderwijs over gezondheid en seksualiteit;

verwijst naar de criminalisering van de 
bevordering van pedofiel gedrag; 
benadrukt dat dit geen criminalisering 
van de voorlichting betreft, maar een 
verbod op de bevordering van pedofilie;

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

Or. pl

Amendement 185
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, als 
uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa51, 
in verband met de ontwerpwet tot 
wijziging van artikel 200b van het Poolse 
Strafwetboek die door het initiatief “Stop 
pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, als 
uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa51, 
in verband met de ontwerpwet tot 
wijziging van artikel 200b van het Poolse 
Strafwetboek die door het initiatief “Stop 
pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 
buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
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minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme relaties; 
benadrukt het belang van onderwijs over 
gezondheid en seksualiteit;

minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme relaties; 
benadrukt het belang van onderwijs over 
gezondheid en seksualiteit; verzoekt het 
Poolse Parlement af te zien van de 
goedkeuring van de voorgestelde 
ontwerpwet ter wijziging van artikel 200b 
van de Poolse strafwet, en de Poolse 
autoriteiten te garanderen dat jongeren 
toegang hebben tot integrale seksuele 
voorlichting in overeenstemming met de 
normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en ervoor 
te zorgen dat de personen en organisaties 
die dergelijke voorlichting en informatie 
geven, worden ondersteund zodat ze dit op 
feitelijke en objectieve wijze kunnen doen;

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

51 Verklaring van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
van 14 april 2020.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, als 
uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa51, 
in verband met de ontwerpwet tot 
wijziging van artikel 200b van het Poolse 
Strafwetboek die door het initiatief “Stop 
pedofilie” is ingediend bij de Sejm, 
vanwege de uiterst vage, brede en 

42. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, als 
uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en die tevens wordt 
gedeeld door de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa51, 
in verband met de oorspronkelijke tekst 
van de ontwerpwet tot wijziging van 
artikel 200b van het Poolse Strafwetboek 
die door het initiatief “Stop pedofilie” is 
ingediend bij de Sejm, vanwege de uiterst 
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buitensporige bepalingen in het 
wetsvoorstel, dat er de facto op gericht is 
het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme relaties; 
benadrukt het belang van onderwijs over 
gezondheid en seksualiteit;

vage, brede en buitensporige bepalingen in 
het wetsvoorstel, dat er de facto op gericht 
is het geven van seksuele voorlichting aan 
minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme relaties; 
benadrukt het belang van onderwijs over 
gezondheid en seksualiteit;

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

51 Verklaring van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa 
van 14 april 2020.

Or. en

Amendement 187
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. benadrukt dat voor de leeftijd 
geschikte en op feiten gebaseerde, 
integrale seksuele voorlichting van 
cruciaal belang is voor jongeren om de 
vaardigheden te kunnen verwerven die zij 
nodig hebben om gezonde, 
gelijkwaardige, positieve en veilige 
relaties aan te gaan, zonder discriminatie, 
dwang en geweld; is van mening dat 
uitgebreide seksuele voorlichting ook van 
positieve invloed is op gendergelijkheid 
doordat zij schadelijke gendernormen en 
houdingen tegenover gendergerelateerd 
geweld kan bijstellen, huiselijk geweld en 
seksuele dwang, homofobie en transfobie 
helpt te voorkomen, de stilte rond seksueel 
geweld, seksuele uitbuiting of seksueel 
misbruik doorbreekt en jongeren in staat 
stelt hulp te zoeken; dringt er bij Polen op 
aan alle kinderen in het basis- en 
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voortgezet onderwijs toegang te bieden tot 
vanuit wetenschappelijk oogpunt accurate 
en integrale seksuele voorlichting in 
overeenstemming met de WHO-normen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. herinnert eraan dat de Unie, in 
overeenstemming met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, “de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten voor de inhoud van het 
onderwijs en de opzet van het 
onderwijsstelsel” volledig moet 
eerbiedigen en tegelijkertijd de taak heeft 
om de ontwikkeling van het onderwijs te 
ondersteunen, aan te vullen en te 
coördineren;

Or. pl

Amendement 189
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Schrappen

Or. pl
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Amendement 190
Roberta Metsola, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Schrappen

Or. en

Amendement 191
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Familierecht

Or. pl

Amendement 193
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
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Kopje 3 – subkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Vrouwenrechten

Or. en

Amendement 194
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 
14 september 2016 en 15 november 2017 
uiterst kritisch heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 
foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

Schrappen

_________________
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

Amendement 195
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Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 
foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

Schrappen

_________________
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

Amendement 196
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 

Schrappen
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foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;
_________________
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

Amendement 197
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de foetus, 
waarbij het Parlement benadrukt dat 
universele toegang tot gezondheidszorg, 
met inbegrip van zorg op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
de bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de foetus, 
waarbij het Parlement benadrukt dat 
universele toegang tot gezondheidszorg, 
met inbegrip van zorg op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
de bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52; verzoekt het Poolse 
parlement om elk wetgevingsvoorstel te 
verwerpen waarmee wordt beoogd de 
seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen verder te verschralen; is er 
stellig van overtuigd dat een weigering 
van diensten met betrekking tot seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
neerkomt op een vorm van geweld tegen 
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vrouwen en meisjes; verzoekt de Poolse 
autoriteiten het onvervreemdbare recht te 
erkennen dat vrouwen hebben op 
autonome besluitvorming met betrekking 
tot het recht op toegang tot een volledige 
reeks van diensten met betrekking tot 
reproductieve gezondheid, met inbegrip 
van een veilige en legale abortus, en 
maatregelen te treffen om de arresten van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in zaken tegen Polen – waarin het 
Hof heeft geoordeeld dat de restrictieve 
abortuswetgeving en een gebrekkige 
uitvoering een schending vormen van de 
mensenrechten – volledig uit te voeren; 

_________________ _________________
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 Zie ook de verklaring van VN-
deskundigen van 22 maart 2018 waarin 
zij advies uitbrengen aan de VN-
werkgroep inzake discriminatie tegen 
vrouwen, en de verklaring van 14 april 
2020 van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa.

Or. en

Amendement 198
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 
14 september 2016 en 15 november 2017 
uiterst kritisch heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 
foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 

43. wijst erop dat iedereen recht op 
leven heeft en dat dit een overheersend 
recht is waarop het bestaan van de 
volledige rechtsorde is gebaseerd en dat 
de basis vormt van de Europese Unie;
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bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

_________________
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

Amendement 199
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de foetus, 
waarbij het Parlement benadrukt dat 
universele toegang tot gezondheidszorg, 
met inbegrip van zorg op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
de bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de foetus, 
waardoor in feite de toegang wordt 
ontzegd tot abortushulpverlening, 
aangezien de meeste legale abortussen op 
deze grond wordt uitgevoerd, waarbij het 
Parlement benadrukt dat universele 
toegang tot gezondheidszorg, met inbegrip 
van zorg op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

_________________ _________________
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 Zie ook de verklaring van VN-
deskundigen van 22 maart 2018 waarin 
zij advies uitbrengen aan de VN-
werkgroep inzake discriminatie tegen 
vrouwen, en de verklaring van 14 april 
2020 van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa.
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Or. en

Amendement 200
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 14 september 
2016 en 15 november 2017 uiterst kritisch 
heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 
foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

43. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve rechten van vrouwen 
volgens het Handvest van de 
grondrechten, het EVRM en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens verbonden zijn 
met meerdere mensenrechten, waaronder 
het recht op leven en waardigheid, 
vrijwaring van onmenselijke of 
vernederende behandeling, het recht op 
toegang tot gezondheidszorg, het recht op 
privacy, het recht op onderwijs en het 
verbod op discriminatie, zoals ook tot 
uiting komt in de Poolse grondwet;

_________________
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

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het Parlement zich 
reeds in zijn resoluties van 
14 september 2016 en 15 november 2017 

43. benadrukt dat de ontwerpwijziging 
van de wet van 7 januari 1993 inzake 
gezinsplanning, de bescherming van de 
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uiterst kritisch heeft uitgelaten over alle 
wetgevingsvoorstellen die een verbod op 
abortus zouden inhouden in het geval van 
ernstige of fatale afwijkingen bij de 
foetus, waarbij het Parlement benadrukt 
dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van zorg 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is52;

menselijke foetus en de voorwaarden voor 
de toelaatbaarheid van de beëindiging van 
de zwangerschap, waarover wordt 
onderhandeld in het Poolse parlement, 
een burgerinitiatief is waarover wordt 
onderhandeld in overeenstemming met de 
toepasselijke wettelijke bepalingen; merkt 
echter op dat de regering van de 
Republiek Polen niet werkt aan een 
wijziging van de wet inzake de toegang tot 
abortus;

_________________
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

Amendement 202
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. herinnert aan de kritiek van het 
Parlement met betrekking tot het 
standpunt van de Poolse regering inzake 
vrouwenrechten; verzoekt de Poolse 
regering stevig stelling te nemen met 
betrekking tot vrouwenrechten; verzoekt 
Polen de jurisprudentie van het EHRM op 
dit terrein te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 203
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. benadrukt dat de Unie op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid complementaire en 
ondersteunende bevoegdheden heeft en 
dat de lidstaten op dit terrein over 
wetgevende bevoegdheden beschikken;

Or. en

Amendement 204
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. wijst erop dat eerdere pogingen om 
het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al bijzonder beperkt is in 
vergelijking met de meeste andere landen 
in de Unie – verder aan banden te leggen 
een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 
als gevolg van massale protesten van 
Poolse burgers tijdens de “zwarte 
marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 205
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement
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44. wijst erop dat eerdere pogingen om 
het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al bijzonder beperkt is in 
vergelijking met de meeste andere landen 
in de Unie – verder aan banden te leggen 
een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 
als gevolg van massale protesten van 
Poolse burgers tijdens de “zwarte 
marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 206
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. wijst erop dat eerdere pogingen om 
het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al bijzonder beperkt is in 
vergelijking met de meeste andere landen 
in de Unie – verder aan banden te leggen 
een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 
als gevolg van massale protesten van 
Poolse burgers tijdens de “zwarte 
marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. wijst erop dat eerdere pogingen om Schrappen



AM\1206319NL.docx 137/168 PE650.665v02-00

NL

het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al bijzonder beperkt is in 
vergelijking met de meeste andere landen 
in de Unie – verder aan banden te leggen 
een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 
als gevolg van massale protesten van 
Poolse burgers tijdens de “zwarte 
marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. wijst erop dat eerdere pogingen om 
het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al bijzonder beperkt is in 
vergelijking met de meeste andere landen 
in de Unie – verder aan banden te leggen 
een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 
als gevolg van massale protesten van 
Poolse burgers tijdens de “zwarte 
marsen”; roept op tot intrekking van de 
wet die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

44. wijst erop dat het zogenaamde 
recht op abortus in het internationaal 
recht niet wordt erkend en een dergelijk 
recht niet in een bindend verdrag wordt 
erkend en dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens herhaaldelijk heeft 
benadrukt dat het recht op het privéleven 
niet kan worden uitgelegd als instemming 
met het zogenaamde recht op abortus; 
herinnert eraan dat een dergelijk recht 
bovendien niet kan worden beschouwd als 
een opkomend internationaal gebruik, 
aangezien in de overgrote meerderheid 
van de landen waarin de toegang tot 
abortus is toegestaan, een dergelijke 
toegang bestaat in de immuniteit voor 
strafvervolging en niet als recht is 
gedefinieerd;

Or. pl

Amendement 209
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. benadrukt dat vrouwen die 
besluiten hun zwangerschap te 
onderbreken, naar een ander land 
afreizen om gebruik te maken van veilige 
en legale abortusdiensten of in hun 
thuisland potentieel onveilige procedures 
ondergaan, waarbij zij hun leven op het 
spel zetten; benadrukt opnieuw dat de 
weigering van diensten met betrekking tot 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen 
vrouwen en kinderen inhoudt;

Or. en

Amendement 210
Sylwia Spurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. merkt op dat het ministerie van 
Justitie in 2016 een ontwerpresolutie ter 
behandeling heeft aangeboden om het 
Verdrag van Istanbul, het meest 
alomvattende instrument met juridisch 
bindende normen om gendergerelateerd 
geweld te voorkomen, op te zeggen; uit 
bovendien zijn oprechte bezorgdheid over 
het feit dat de Poolse viceminister van 
Justitie onlangs heeft verklaard dat Polen 
het verdrag moet opzeggen;

Or. en

Amendement 211
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



AM\1206319NL.docx 139/168 PE650.665v02-00

NL

Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Haatzaaiende taal, openlijke discriminatie 
en onverdraagzaam gedrag ten aanzien 
van minderheden en andere kwetsbare 
groepen, met inbegrip van LGBTI’s

Schrappen

Or. pl

Amendement 212
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Haatzaaiende taal, openlijke discriminatie 
en onverdraagzaam gedrag ten aanzien van 
minderheden en andere kwetsbare groepen, 
met inbegrip van LGBTI’s

Haatzaaiende taal, openlijke discriminatie, 
geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld, en onverdraagzaam gedrag ten 
aanzien van minderheden en andere 
kwetsbare groepen, met inbegrip van 
LGBTI’s

Or. en

Amendement 213
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en 

Schrappen
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haatzaaiende taal, en dit scherp te 
veroordelen53;
_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 
14; UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. pl

Amendement 214
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en haatzaaiende 
taal, en dit scherp te veroordelen53;

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en haatzaaiende 
taal, en dit scherp te veroordelen53; dringt 
erop aan alle noodzakelijke maatregelen 
te nemen om racistische haatzaaiende taal 
en het aanzetten tot geweld, ook op het 
internet, daadkrachtig te bestrijden en 
racistische haatzaaiende uitspraken van 
publieke figuren, waaronder politici en 
mediafiguren, openbaar te veroordelen en 
er afstand van te nemen teneinde 
vooroordelen en negatieve sentimenten 
jegens nationale en etnische 
minderheden, migranten, vluchtelingen 
en asielzoekers aan te pakken en een 
doeltreffende handhaving te waarborgen 
van de wetten op grond waarvan partijen 
of organisaties die rassendiscriminatie 
bevorderen of ertoe aanzetten, worden 
aangemerkt als illegaal;

_________________ _________________
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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 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 november 2017, punt 18; PACE, 
Resolutie 2316 (2020) van 28 januari 
2020 inzake de werking van de 
democratische instellingen in Polen, 
punt 14; Mensenrechtenraad (MRR) van 
de VN, Slotbeschouwingen over het 
zevende periodieke verslag van Polen, 
23 november 2016, CCPR/C/POL/CO/7, 
punten 15-18.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal, en dit scherp te 
veroordelen53;

45. benadrukt dat de Poolse regering 
misdaden monitort die zijn gemotiveerd 
door vooroordelen en dat deze monitoring 
gegevens omvat over de voorbereidende 
procedure voor de gepleegde 
haatmisdrijven (door de politie) in het 
gehele land; merkt op dat haatmisdrijven 
vanwege hun grote sociale schadelijkheid 
zijn opgenomen onder de prioriteiten van 
de hoofdcommandant van de politie; 
merkt op dat ook voorlichtingsactiviteiten 
worden uitgevoerd om politieagenten te 
voorzien van de kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om haatmisdrijven te 
voorkomen en te bestrijden;

_________________
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.
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Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal, en dit scherp te 
veroordelen53;

45. herhaalt zijn oproep aan de Poolse 
regering om passende maatregelen te 
nemen tegen alle vormen van 
haatmisdrijven en haatzaaiende taal, en dit 
scherp te veroordelen53;

_________________ _________________
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 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 november 2017, punt 18; PACE, 
Resolutie 2316 (2020) van 28 januari 
2020 inzake de werking van de 
democratische instellingen in Polen, 
punt 14; Mensenrechtenraad (MRR) van 
de VN, Slotbeschouwingen over het 
zevende periodieke verslag van Polen, 
23 november 2016, CCPR/C/POL/CO/7, 
punten 15-18.

Or. en

Amendement 217
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. moedigt de Poolse autoriteiten aan 
het Verdrag van Istanbul van de Raad van 
Europa op praktische en doeltreffende 
wijze toe te passen, onder meer door de 
toepassing te garanderen van de 
bestaande wetgeving in het hele land, en 
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voldoende hoogwaardige opvangcentra te 
verzorgen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld en voor hun 
kinderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. is ingenomen met de acties van de 
Poolse autoriteiten om xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te veroordelen en 
verzoekt de Poolse autoriteiten in dit 
opzicht verdere passende maatregelen te 
treffen;

Or. en

Amendement 219
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 ter. dringt er bij de Poolse autoriteiten 
op aan alle maatregelen te treffen die 
nodig zijn om korte metten te maken met 
structurele discriminatie jegens Roma, 
zich te blijven inspannen om een eind te 
maken aan alle vormen van segregatie in 
het onderwijs waarmee Roma-kinderen te 
maken krijgen, maatregelen te nemen om 
extreme armoede onder Roma uit te 
bannen, oprechte oplossingen te bieden 
voor huisvestingsproblemen en 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
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de werkloosheid onder Roma te bestrijden 
en de loonkloof te dichten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 ter. herinnert eraan dat het verbod op 
discriminatie tegen wie dan ook en om 
welke reden dan ook in de grondwet van 
de Republiek Polen is bevestigd;

Or. pl

Amendement 221
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s 
en de schending van hun grondrechten 
door overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context 
van verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

Schrappen
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Or. pl

Amendement 222
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s 
en de schending van hun grondrechten 
door overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context 
van verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 223
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
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overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, het verbieden van en 
ontoereikende bescherming tegen 
aanvallen op Pride-optochten en 
voorlichtingsprogramma's en -acties als 
Rainbow Friday, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie” en de 
goedkeuring van “regionale handvesten 
van familierechten” of kernbepalingen uit 
deze handvesten, waarin met name 
eenouder- en LGBTI-gezinnen worden 
gediscrimineerd, en waarin het de 
Commissie ertoe oproept deze vormen van 
openlijke discriminatie sterk te 
veroordelen; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden met 
betrekking tot dergelijke verklaringen van 
lokale overheden en hierbij rekening te 
houden met het feit dat homofobe 
uitspraken in het kader van werk en 
beroep discriminatie vormen wanneer ze 
worden gedaan door personen die een 
doorslaggevende invloed lijken te hebben 
op het wervingsbeleid van de lokale 
overheid; verzoekt de Poolse autoriteiten 
wetgeving vast te stellen met oplossingen 
voor de situatie van partnerschappen 
tussen personen van hetzelfde geslacht en 
ouders van hetzelfde geslacht, teneinde 
ervoor te zorgen dat zij hun recht op non-
discriminatie in rechte en in feite kunnen 
uitoefenen overeenkomstig de relevante 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens; 

Or. en

Amendement 224
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46
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Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, het verbieden van en 
onvoldoende bescherming tegen 
aanvallen op Pride-optochten en 
voorlichtingsprogramma's en -acties als 
Rainbow Friday, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie” en de 
goedkeuring van “regionale handvesten 
van familierechten” of kernbepalingen uit 
deze handvesten, waarin met name 
eenouder- en LGBTI-gezinnen worden 
gediscrimineerd, en waarin het de 
Commissie ertoe oproept deze vormen van 
openlijke discriminatie sterk te 
veroordelen; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden met 
betrekking tot dergelijke verklaringen van 
lokale overheden en hierbij rekening te 
houden met het feit dat homofobe 
uitspraken in het kader van werk en 
beroep discriminatie vormen wanneer ze 
worden gedaan door personen die een 
doorslaggevende invloed lijken te hebben 
op het wervingsbeleid van de lokale 
overheid; verzoekt de Poolse autoriteiten 
wetgeving vast te stellen met oplossingen 
voor de situatie van partnerschappen 
tussen personen van hetzelfde geslacht en 
ouders van hetzelfde geslacht, teneinde 
ervoor te zorgen dat zij hun recht op non-
discriminatie in rechte en in feite kunnen 
uitoefenen overeenkomstig de relevante 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens;
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Or. en

Amendement 225
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, het verbieden van en 
onvoldoende bescherming tegen 
aanvallen op Pride-optochten en 
voorlichtingsprogramma's en -acties als 
Rainbow Friday, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie” en de 
goedkeuring van “regionale handvesten 
van familierechten” of kernbepalingen uit 
deze handvesten, waarin met name 
eenouder- en LGBTI-gezinnen worden 
gediscrimineerd, en waarin het de 
Commissie ertoe oproept deze vormen van 
openlijke discriminatie sterk te 
veroordelen; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden met 
betrekking tot dergelijke verklaringen van 
lokale overheden en hierbij rekening te 
houden met het feit dat homofobe 
uitspraken in het kader van werk en 
beroep discriminatie vormen wanneer ze 
worden gedaan door personen die een 
doorslaggevende invloed lijken te hebben 
op het wervingsbeleid van de lokale 
overheid; verzoekt de Poolse autoriteiten 
wetgeving vast te stellen met oplossingen 
voor de situatie van partnerschappen 
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tussen personen van hetzelfde geslacht en 
ouders van hetzelfde geslacht, teneinde 
ervoor te zorgen dat zij hun recht op non-
discriminatie in rechte en in feite kunnen 
uitoefenen overeenkomstig de relevante 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context 
van verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. herhaalt zijn oproep om 
discriminatie, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen en de schending 
van persoonlijke rechten, jegens LGBTI’s 
door personen die openbare functies 
bekleden aan de kaak te stellen en roept 
de Commissie op dergelijke discriminatie 
te veroordelen; 

Or. 

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46
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Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, het verbieden van en 
ontoereikende bescherming tegen 
aanvallen op Pride-optochten en 
voorlichtingsprogramma's, alsook tegen 
de zones in Polen die zichzelf hebben 
uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-
ideologie”, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
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“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen; merkt op dat de 
situatie van LGBTI's in Polen sindsdien 
geenszins is verbeterd;

Or. en

Amendement 229
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement
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46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
waarin het de Commissie ertoe oproept 
deze vormen van openlijke discriminatie 
sterk te veroordelen;

46. wijst op zijn standpunt als 
weergegeven in zijn resolutie van 
18 december 2019, waarin het Parlement 
verklaart sterk gekant te zijn tegen elke 
vorm van discriminatie jegens LGBTI’s en 
de schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, in de context van 
verkiezingen, alsook tegen de zones in 
Polen die zichzelf hebben uitgeroepen als 
“zones vrij van LGBT-ideologie”, en 
herinnert eraan dat de Commissie en 
internationale organisaties dergelijke 
acties hebben veroordeeld;

Or. en

Amendement 231
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. verzoekt de Poolse autoriteiten 
migranten- en asielzoekende kinderen en 
migrantengezinnen met kinderen niet in 
detentie te plaatsen, te garanderen dat 
asielzoekers naar behoren worden 
geregistreerd door grenswachten en per 
ommegaande worden doorverwezen naar 
asielinstanties en toegang krijgen tot een 
advocaat, de financiële steun aan 
vluchtelingen en begunstigden van 
subsidiaire bescherming te verhogen en 
de looptijd ervan te verlengen zodat zij 
volledig kunnen integreren in de 
samenleving en alle belemmeringen weg 
te nemen voor de toegang van 
ongedocumenteerde migrantenvrouwen 
tot betaalbare gezondheidszorg voor 
moeders tijdens hun gehele 
zwangerschap;
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Or. en

Amendement 232
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. herhaalt het standpunt uit zijn 
resolutie van 18 december 2019 over 
openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-
personen, zoals LGBTI-vrije zones, 
veroordeelt de rechtszaken tegen 
maatschappelijke activisten die een 
“Haatatlas” hebben gepubliceerd waarin 
de verspreiding van homofobie in Polen 
wordt gedocumenteerd, en verwerpt de 
manier waarop het huidige juridisch 
kader, rechtbanken en deze rechtszaken 
worden gebruikt om LGBTI-activisten tot 
zwijgen te brengen en te belemmeren dat 
zij hun recht op vrijheid van 
meningsuiting uitoefenen;

Or. en

Amendement 233
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse 
vertrouwen tussen Polen en andere 
lidstaten reeds aan het aantasten is, met 
name op het gebied van justitiële 
samenwerking in strafzaken; wijst erop 
dat het wederzijds vertrouwen tussen de 

Schrappen
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lidstaten pas kan worden hersteld als de 
eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken; 
wijst erop dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten pas kan worden hersteld 
als de eerbiediging van de in artikel 2 van 
het VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken reeds aan het aantasten is, 
aangezien nationale rechtbanken hebben 
geweigerd of geaarzeld om Poolse 
verdachten in het kader van de Europees 
arrestatiebevel (EAB)-procedure vrij te 
laten wegens diepgaande twijfels over de 
onafhankelijkheid van het Poolse 
rechtssysteem; wijst erop dat het 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 
pas kan worden hersteld als de 
eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47
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Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken; 
wijst erop dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten pas kan worden hersteld 
als de eerbiediging van de in artikel 2 van 
het VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken; 
wijst erop dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten pas kan worden hersteld 
als de eerbiediging van de in artikel 2 van 
het VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd; is van mening dat de 
bedreiging die de deconsolidatie van de 
rechtsstaat in Polen vormt voor de 
uniformiteit van de rechtsorde van de 
Unie bijzonder ernstig is;

Or. en

Amendement 236
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken; 
wijst erop dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten pas kan worden 
hersteld als de eerbiediging van de in 
artikel 2 van het VEU verankerde 
waarden wordt gewaarborgd;

47. erkent dat de kwestie van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen een gebied is waarop die 
lidstaat exclusief bevoegd is en geen reden 
kan vormen voor wederzijds wantrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten, 
waaronder op het gebied van justitiële 
samenwerking in strafzaken;

Or. pl
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Amendement 237
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken; 
wijst erop dat het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten pas kan worden hersteld 
als de eerbiediging van de in artikel 2 van 
het VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

47. merkt op dat, indien de Raad 
bepaalt dat er sprake is van een gebrek 
aan onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen, dit het wederzijdse 
vertrouwen tussen Polen en andere 
lidstaten kan aantasten, met name op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken; wijst erop dat het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten pas kan 
worden hersteld als de eerbiediging van de 
in artikel 2 van het VEU verankerde 
waarden wordt gewaarborgd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 
vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en rechtstreeks in dialoog 
te treden met de Commissie; verzoekt de 
Poolse regering snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 
vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en rechtstreeks in dialoog 
te treden met de Commissie; benadrukt dat 
een dergelijke dialoog moet worden 
gevoerd op een onpartijdige, op feiten 
gebaseerde en coöperatieve wijze, terwijl 
ook de bevoegdheden van de Unie en haar 
lidstaten als verankerd in de Verdragen 
en het subsidiariteitsbeginsel moeten 
worden geëerbiedigd; dringt er bij de 
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Poolse regering op aan samen te werken 
met de Commissie overeenkomstig het 
beginsel van oprechte samenwerking als 
vastgelegd in het Verdrag; verzoekt de 
Poolse regering snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 239
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 
vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en rechtstreeks in dialoog 
te treden met de Commissie; verzoekt de 
Poolse regering snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat die vervat zijn in de 
Verdragen, het EVRM en de internationale 
normen inzake mensenrechten, en 
rechtstreeks in dialoog te treden met de 
Commissie;

Or. pl

Amendement 240
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 

48. bevestigt dat de Poolse regering 
zich houdt aan alle bepalingen met 
betrekking tot de rechtsstaat en de 
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vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en rechtstreeks in dialoog 
te treden met de Commissie; verzoekt de 
Poolse regering snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

grondrechten die vervat zijn in de 
Verdragen, het Handvest van de 
grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en een rechtstreekse 
dialoog voert met de Commissie; erkent de 
door de Poolse regering genomen 
maatregelen om snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 
vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en rechtstreeks in dialoog 
te treden met de Commissie; verzoekt de 
Poolse regering snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het HvJ-EU en het 
primaat van het Unierecht te eerbiedigen;

48. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten die 
vervat zijn in de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en een rechtstreekse en 
eerlijke dialoog aan te gaan met de 
Commissie; verzoekt de Poolse regering 
snel en volledig uitvoering te geven aan de 
uitspraken van het HvJ-EU en het primaat 
van het Unierecht te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
het beginsel van de rechtsstaat niet 
beperkend te interpreteren en het 
potentieel van artikel 7, lid 1, van de 
VEU-procedure volledig te benutten door 
iets te doen aan de implicaties van het 
optreden van de Poolse regering voor alle 
beginselen die zijn verankerd in artikel 2 
VEU, met inbegrip van democratie en 
grondrechten, zoals de vrijheid van 
vereniging, vrouwenrechten, de vrijheid 
van media en het recht op vrije en eerlijke 
verkiezingen;

Or. en

Amendement 243
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de 
laatste maar liefst dateert van december 
2018 – zo snel mogelijk te hervatten en 
tijdens deze hoorzittingen ook alle meest 
recente en belangrijkste negatieve 
ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten aan bod te laten komen; 
spoort de Raad ertoe aan om eindelijk 
maatregelen te nemen op grond van de 
procedure van artikel 7, lid 1, VEU, door 
vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, 

Schrappen
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de jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in 
artikel 7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

Or. pl

Amendement 244
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de 
laatste maar liefst dateert van december 
2018 – zo snel mogelijk te hervatten en 
tijdens deze hoorzittingen ook alle meest 
recente en belangrijkste negatieve 
ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten aan bod te laten komen; 
spoort de Raad ertoe aan om eindelijk 
maatregelen te nemen op grond van de 
procedure van artikel 7, lid 1, VEU, door 
vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, 
de jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 

49. dringt er bij de Raad op aan een 
definitief standpunt in te nemen via de 
procedure van artikel 7, lid 1, VEU; 
verzoekt de Raad het Parlement regelmatig 
op de hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken;
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aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in 
artikel 7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

Or. en

Amendement 245
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de laatste 
maar liefst dateert van december 2018 – 
zo snel mogelijk te hervatten en tijdens 
deze hoorzittingen ook alle meest recente 
en belangrijkste negatieve ontwikkelingen 
op het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, 
VEU, door vast te stellen dat er sprake is 
van een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, 
de jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in 

49. ziet geen reden voor de Raad om de 
formele hoorzittingen te hervatten wanneer 
rekening wordt gehouden met alle meest 
recente en belangrijkste verduidelijkingen 
van de Poolse autoriteiten en de 
bevindingen van deze procedure op het 
gebied van de rechtsstaat, de democratie en 
de grondrechten; beveelt de Raad ten 
zeerste aan om bij het formuleren van 
mogelijke aanbevelingen een dialoog te 
voeren met de Poolse autoriteiten, in 
overeenstemming met het beginsel van 
partnerschap en de eerbiediging van de 
Poolse soevereiniteit, met name op 
gebieden die niet vallen onder de 
bevoegdheden van de EU;
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artikel 7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de laatste 
maar liefst dateert van december 2018 – zo 
snel mogelijk te hervatten en tijdens deze 
hoorzittingen ook alle meest recente en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, 
door vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, de 
jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in artikel 
7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de laatste 
maar liefst dateert van december 2018 – zo 
snel mogelijk te hervatten en tijdens deze 
hoorzittingen ook alle meest recente en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, 
door vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, de 
jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in artikel 
7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad voorts zich te 
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regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

verbinden aan een beoordeling van de 
tijdige uitvoering van deze aanbevelingen 
en, indien de omstandigheden dit 
vereisen, op grond van artikel 7, lid 2, 
VEU, vervolgstappen te nemen; verzoekt 
de Raad het Parlement regelmatig op de 
hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken; wijst erop dat het noodzakelijk 
is op transparante wijze te informeren 
over de procedures in de Raad zodat alle 
Europese instellingen en het 
maatschappelijk middenveld een 
betekenisvolle rol kunnen spelen en 
toezicht kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 247
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen – waarvan de laatste 
maar liefst dateert van december 2018 – zo 
snel mogelijk te hervatten en tijdens deze 
hoorzittingen ook alle meest recente en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, 
door vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, de 
jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en verslagen van maatschappelijke 

49. dringt er bij de Raad op aan de 
formele hoorzittingen over de situatie in 
Polen – waarvan de laatste maar liefst 
dateert van december 2018 – zo snel 
mogelijk te hervatten en tijdens deze 
hoorzittingen ook alle meest recente en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, 
door vast te stellen dat er sprake is van een 
duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
hiervoor die worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, de 
jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
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organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in artikel 
7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

Mens en verslagen van maatschappelijke 
organisaties; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om als follow up van de hoorzittingen 
concrete aanbevelingen te formuleren ten 
aanzien van Polen, zoals bepaald in artikel 
7, lid 1, VEU, en termijnen voor de 
uitvoering van die aanbevelingen aan te 
geven; verzoekt de Raad het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken en ervoor te zorgen 
dat maatschappelijke organisaties op dit 
terrein een betekenisvolle rol kunnen 
spelen;

Or. en

Amendement 248
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen 
tegen duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en 
verzoeken tot verkrijging van voorlopige 
maatregelen in kort geding bij het Hof 
van Justitie, alsook via 
begrotingsinstrumenten; verzoekt de 
Commissie het Parlement regelmatig op 
de hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken;

Schrappen

Or. pl

Amendement 249
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen 
tegen duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en 
verzoeken tot verkrijging van voorlopige 
maatregelen in kort geding bij het Hof 
van Justitie, alsook via 
begrotingsinstrumenten; verzoekt de 
Commissie het Parlement regelmatig op 
de hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken;

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, 
alsook via begrotingsinstrumenten; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, 
alsook via begrotingsinstrumenten; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken; en verzoekt de 
Commissie de genoemde instrumenten 
volledig te benutten en verdere 
maatregelen te overwegen indien de 
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eerbiediging van de in artikel 2 VEU 
verankerde beginselen door een lidstaat 
weer in het gedrang komt;

Or. en

Amendement 251
Beata Kempa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen 
tegen duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en 
verzoeken tot verkrijging van voorlopige 
maatregelen in kort geding bij het Hof 
van Justitie, alsook via 
begrotingsinstrumenten; verzoekt de 
Commissie het Parlement regelmatig op 
de hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken;

50. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk alle maatregelen tegen 
Polen te beëindigen die de rechten van 
soevereine lidstaten schenden om interne 
hervormingen door te voeren en die 
worden ondersteund door onjuiste, 
unilaterale argumenten en deel gaan 
uitmaken van het politieke spel tegen 
Polen in zijn hoedanigheid als volwaardig 
lid van de Europese Unie;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 
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schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, 
alsook via begrotingsinstrumenten; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, 
alsook via begrotingsinstrumenten; schaart 
zich volledig achter de aanpak van de 
Commissie om eerbiediging van het 
beginsel van de rechtsstaat als 
voorwaarde op te nemen in het 
toekomstige meerjarig financieel kader; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, 
alsook via begrotingsinstrumenten; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden en hier 
nauw bij te betrekken;

50. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om iets te ondernemen tegen 
duidelijke gevaren voor een ernstige 
schending door Polen van de waarden 
waarop de Unie berust, met name via 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken 
tot verkrijging van voorlopige maatregelen 
in kort geding bij het Hof van Justitie, en te 
analyseren of er begrotingsinstrumenten 
zijn die in dit opzicht kunnen worden 
ingezet als laatste middel; verzoekt de 
Commissie het Parlement regelmatig op de 
hoogte te houden en hier nauw bij te 
betrekken;

Or. en

Amendement 254
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Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de 
president, de regering en het parlement 
van de Republiek Polen, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten, de Raad van 
Europa en de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa.

Schrappen

Or. pl


