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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija),

Or. en

Predlog spremembe 2
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta 
Evropske unije in držav članic, sprejetih 
16. decembra 2014 na seji v okviru Sveta, 
o zagotavljanju spoštovanja pravne 
države,

Or. en

Predlog spremembe 3
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pravnega mnenja 
pravne službe Sveta z dne 27. maja 2014 o 
združljivosti sporočila Komisije o novem 
okviru EU za krepitev načela pravne 
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države s Pogodbama;

Or. en

Predlog spremembe 4
Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 3. maja 2018 o pluralnosti in svobodi 
medijev v Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 5
Beata Kempa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji 
spolne vzgoje na Poljskem9,

črtano

_________________
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Predlog spremembe 6
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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— ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji 
spolne vzgoje na Poljskem9,

črtano

_________________
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Predlog spremembe 7
Beata Kempa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“10,

črtano

_________________
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Predlog spremembe 8
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“10,

črtano

_________________
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.
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Or. pl

Predlog spremembe 9
Beata Kempa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 17. aprila 2020 o usklajenem 
ukrepanju EU za spoprijemanje s 
pandemijo COVID-19 in njenimi 
posledicami13,

črtano

_________________
13 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. novembra 2019 o pristopu EU k 
Istanbulski konvenciji o preprečevanju 
nasilja nad ženskami ter o boju proti 
njemu14a,
_________________
14a Texts adopted, P9_TA(2019)0080.

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne 
resolucije z dne 17. aprila 2019 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi programa za 
pravice in vrednote16a,
_________________
16a Texts adopted, P8_TA(2019)0407.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju štirih postopkov za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je začela 
Komisija proti Poljski v zvezi z reformo 
poljskega pravosodnega sistema, od katerih 
sta se prva dva končala s sodbo Sodišča, s 
katero je bila ugotovljena kršitev drugega 
pododstavka člena 19(1) Pogodbe o 
Evropski uniji, ki določa načelo 
učinkovitega pravnega varstva, medtem ko 
druga dva postopka še vedno tečeta,

— ob upoštevanju štirih postopkov za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je začela 
Komisija proti Poljski v zvezi s 
spremembami poljskega pravosodnega 
sistema, od katerih sta se prva dva končala 
s sodbo Sodišča, s katero je bila 
ugotovljena kršitev drugega pododstavka 
člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji, ki 
določa načelo učinkovitega pravnega 
varstva, medtem ko druga dva postopka še 
vedno tečeta,

Or. en

Predlog spremembe 13
Terry Reintke
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju rezultatov druge 
ankete o osebah LGBTI, ki jo je izvedla 
Agencija za temeljne pravice, ki kažejo na 
porast nestrpnosti do oseb LGBTI in 
nasilja nad njimi ter popolno nezaupanje 
poljskih anketirancev LGBTI v boj vlade 
proti predsodkom in nestrpnosti, saj vanj 
verjamejo le 4 % anketiranih, kar je 
najnižji odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, 
izogiba nekaterim krajem (79 %),

Or. en

Predlog spremembe 14
Maria Walsh

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju rezultatov druge 
ankete o osebah LGBTI, ki jo je izvedla 
Agencija za temeljne pravice, ki kažejo na 
porast nestrpnosti do oseb LGBTI in 
nasilja nad njimi ter popolno nezaupanje 
poljskih anketirancev LGBTI v boj vlade 
proti predsodkom in nestrpnosti, saj vanj 
verjamejo le 4 % anketiranih, kar je 
najnižji odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, 
izogiba nekaterim krajem (79 %),

Or. en

Predlog spremembe 15
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Malin Björk

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju rezultatov druge 
ankete o osebah LGBTI, ki jo je izvedla 
Agencija za temeljne pravice, ki kažejo na 
porast nestrpnosti do oseb LGBTI in 
nasilja nad njimi ter popolno nezaupanje 
poljskih anketirancev LGBTI v boj vlade 
proti predsodkom in nestrpnosti, saj vanj 
verjamejo le 4 % anketiranih, kar je 
najnižji odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, 
izogiba nekaterim krajem (79 %),

Or. en

Predlog spremembe 16
Terry Reintke

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dokumenta 
komisarja Sveta Evrope za človekove 
pravice iz decembra 2017 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah 
žensk v Evropi,

Or. en

Predlog spremembe 17
Terry Reintke

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil Svetovne 
zdravstvene organizacije iz leta 2019 o 
spolnem in reproduktivnem zdravju in 
pravicah mladostnikov ter standardov 
regionalnega urada Svetovne zdravstvene 
organizacije za Evropo za spolno vzgojo v 
Evropi: okvir za oblikovalce politik, 
izobraževalne in zdravstvene organe ter 
strokovnjake,

Or. en

Predlog spremembe 18
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov 
manjšin, kot so določene v členu 2 
Pogodbe o Evropski uniji in se odražajo v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zapisane pa so tudi v 
mednarodnih pogodbah na področju 
človekovih pravic;

A. ker Unija temelji na vrednotah iz 
člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in se 
odražajo v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zapisane pa so tudi v 
mednarodnih pogodbah na področju 
človekovih pravic;

Or. pl

Predlog spremembe 19
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot so določene v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji in se odražajo v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zapisane pa so tudi v mednarodnih 
pogodbah na področju človekovih pravic;

A. ker Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
kot so določene v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 20
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker v nasprotju s členom 258 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
področje uporabe člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji ni omejeno na obveznosti iz 
Pogodb, kot je navedeno v sporočilu 
Komisije z dne 15. oktobra 2003, in ker 
lahko Unija oceni, ali obstaja očitno 
tveganje hude kršitve skupnih vrednot na 
področjih, ki so v pristojnosti držav članic;

B. ker je področje uporabe člena 7 
Pogodbe o Evropski uniji omejeno na 
obveznosti iz Pogodb in ker lahko Unija 
oceni, ali obstaja očitno tveganje hude 
kršitve skupnih vrednot na področjih, ki so 
v pristojnosti Unije, mehanizmi 
spremljanja Unije pa so možni le v tem 
obsegu; ker je poleg tega pravna služba 
Sveta preklicala svoje pravno mnenje z 
dne 27. maja 2014, da v Pogodbah ni 
pravne podlage, v skladu s katero bi lahko 
institucije oblikovale nov mehanizem 
spremljanja pravne države držav članic, 
poleg tega, kar je določeno v 
členu 7 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 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



PE652.541v01-00 12/152 AM\1206319SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker v nasprotju s členom 258 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
področje uporabe člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji ni omejeno na obveznosti iz 
Pogodb, kot je navedeno v sporočilu 
Komisije z dne 15. oktobra 2003, in ker 
lahko Unija oceni, ali obstaja očitno 
tveganje hude kršitve skupnih vrednot na 
področjih, ki so v pristojnosti držav članic;

B. ker v nasprotju s členom 258 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
področje uporabe člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji obsega vsa temeljna načela 
Evropske unije iz člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji, kot je navedeno v sporočilu 
Komisije z dne 15. oktobra 2003, in ker 
lahko Unija oceni, ali obstaja očitno 
tveganje hude kršitve skupnih vrednot na 
področjih, ki so v pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 22
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker v nasprotju s členom 258 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
področje uporabe člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji ni omejeno na obveznosti iz 
Pogodb, kot je navedeno v sporočilu 
Komisije z dne 15. oktobra 2003, in ker 
lahko Unija oceni, ali obstaja očitno 
tveganje hude kršitve skupnih vrednot na 
področjih, ki so v pristojnosti držav članic;

B. ker je področje uporabe člena 7 
Pogodbe o Evropski uniji določeno s 
področjem uporabe predloga Komisije in 
Parlament brez razširitve področja 
uporabe predloga ne more samovoljno 
določiti področja, zajetega s postopkom;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
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Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker postopek v skladu s členom 7 
PEU poteka znotraj omejitev, določenih v 
obrazloženem predlogu Komisije, in 
Evropski parlament v okviru postopka 
odobritve ne more obravnavati zadev, ki 
jih predlog ne zajema;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. poudarja, da so se države članice 
Evropske unije v skladu s členom 49 
Pogodbe o Evropski uniji svobodno in 
prostovoljno zavezale k skupnim 
vrednotam iz člena 2 Pogodbe o Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 25
Beata Kempa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker postopek v skladu s členom 7 
PEU poteka znotraj omejitev, določenih v 
obrazloženem predlogu Komisije, in 
Evropski parlament v okviru postopka 
odobritve ne more obravnavati zadev, ki 
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jih predlog ne zajema;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. poudarja, da je vloga Evropskega 
parlamenta v postopku odobritve opisana 
v členu 7 in je ni mogoče razširiti; 
opozarja, da je v skladu s členom 269 
PDEU pred Sodiščem EU mogoče sprožiti 
postopek samo glede postopkovnih 
vprašanj v zvezi s členom 7 PEU;

Or. pl

Predlog spremembe 27
Beata Kempa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. poudarja, da je vloga Evropskega 
parlamenta v postopku odobritve opisana 
v členu 7 in je ni mogoče razširiti; 
opozarja, da je v skladu s členom 269 
PDEU pred Sodiščem EU mogoče sprožiti 
postopek samo glede postopkovnih 
vprašanj v zvezi s členom 7 PEU;

Or. pl

Predlog spremembe 28
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

- varstvo temeljnih pravic, vključno 
s pravicami pripadnikov manjšin;

črtano

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– delovanje svobodnih in neodvisnih 
medijev;

Or. en

Predlog spremembe 30
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je 
izrazil v več resolucijah o spoštovanju 
načela pravne države in demokracije na 
Poljskem, in sicer da dejstva in trendi, 
omenjeni v teh resolucijah, skupaj 
pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz 
člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
ter očitno tveganje hude kršitve teh 
vrednot;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 31
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je 
izrazil v več resolucijah o spoštovanju 
načela pravne države in demokracije na 
Poljskem, in sicer da dejstva in trendi, 
omenjeni v teh resolucijah, skupaj 
pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz 
člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
ter očitno tveganje hude kršitve teh 
vrednot;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 32
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je 
izrazil v več resolucijah o spoštovanju 
načela pravne države in demokracije na 
Poljskem, in sicer da dejstva in trendi, 
omenjeni v teh resolucijah, skupaj 
pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz 
člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
ter očitno tveganje hude kršitve teh 
vrednot;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 33
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja svoje stališče, ki ga je 
izrazil v več resolucijah o spoštovanju 
načela pravne države in demokracije na 
Poljskem, in sicer da dejstva in trendi, 
omenjeni v teh resolucijah, skupaj 
pomenijo sistemsko grožnjo vrednotam iz 
člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter 
očitno tveganje hude kršitve teh vrednot;

2. potrjuje, da bi bilo oceno 
morebitne kršitve člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) treba opraviti šele po 
zaključku postopka reforme na zadevnih 
področjih;

Or. pl

Predlog spremembe 34
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) je seznanjen s pojasnili poljske 
vlade o razlogih za uvedbo reforme 
sodstva in meni, da so ta pojasnila 
legitimna in prepričljiva glede na 
pomisleke, ki so jih izrazile države 
članice;

Or. pl

Predlog spremembe 35
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
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potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih narodov, 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirim 
postopkom za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija, spoštovanje načela 
pravne države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo; 

potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih narodov, 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirim 
postopkom za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija, spoštovanje načela 
pravne države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo; meni, da razprave v Svetu v 
skladu s postopkom iz člena 7(1) PEU 
niso bile niti redne niti strukturirane, da 
se v okviru njih niso obravnavala bistvena 
vprašanja, na podlagi katerih je bil 
sprožen postopek, in da ni bil v celoti 
prepoznan vpliv, ki ga ima delovanje 
poljske vlade na vsa načela iz 
člena 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih 
narodov, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta 
Evrope in štirim postopkom za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila 
Komisija, spoštovanje načela pravne 
države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo;

3. poudarja, da je poljska vlada 
večkrat temeljito pojasnila razloge za 
reformo sodstva na Poljskem in 
predstavila njena temeljna načela; izraža 
zadovoljstvo, ker so bile predstavitve 
celovite, v njih pa so bili obravnavani vsi 
pomisleki in vprašanja, ki so jih izrazile 
države članice in Evropska komisija;

Or. pl
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Predlog spremembe 37
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih 
narodov, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta 
Evrope in štirim postopkom za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila 
Komisija, spoštovanje načela pravne 
države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo;

3. poudarja, da je poljska vlada v 
skladu s členom 7 večkrat temeljito 
pojasnila razloge za reformo sodstva na 
Poljskem in predstavila njena temeljna 
načela; izraža zadovoljstvo, ker so bile 
predstavitve celovite, v njih pa so bili 
obravnavani vsi pomisleki in vprašanja, ki 
so jih izrazile države članice in Evropska 
komisija;

Or. pl

Predlog spremembe 38
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih 
narodov, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta 
Evrope in štirim postopkom za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila 
Komisija, spoštovanje načela pravne 
države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo;

3. je seznanjen s tremi zaslišanji 
Poljske, ki so potekala v Svetu, kritičnimi 
poročili Organizacije združenih narodov, 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirimi 
postopki za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
potekala v Svetu, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih narodov, 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirim 
postopkom za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija, spoštovanje načela 
pravne države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo;

3. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
kljub trem zaslišanjem Poljske, ki so 
potekala v Svetu, večkratnim izmenjavam 
mnenj v Odboru za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Evropskega parlamenta, skrb vzbujajočim 
poročilom Organizacije združenih narodov, 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope in štirim 
postopkom za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija, spoštovanje načela 
pravne države na Poljskem ne le ni bilo 
obravnavano, temveč se je od začetka 
uporabe člena 7(1) PEU stanje resno 
poslabšalo;

Or. en

Predlog spremembe 40
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da ima obrazloženi 
predlog Komisije z dne 20. decembra 2017 
v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi s 
pravno državo na Poljskem: predlog 
sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega 
tveganja hujše kršitve načela pravne 
države v Republiki Poljski16 omejeno 
področje uporabe, in sicer spoštovanje 
načela pravne države na Poljskem v 
strogem smislu neodvisnosti sodstva; 

črtano
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meni, da je nujno treba razširiti področje 
uporabe obrazloženega predloga z 
vključitvijo očitnih tveganj hujših kršitev 
drugih temeljnih vrednot Unije, zlasti 
demokracije in spoštovanja človekovih 
pravic;

Or. pl

Predlog spremembe 41
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da ima obrazloženi 
predlog Komisije z dne 20. decembra 2017 
v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi s 
pravno državo na Poljskem: predlog 
sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega 
tveganja hujše kršitve načela pravne 
države v Republiki Poljski[16] omejeno 
področje uporabe, in sicer spoštovanje 
načela pravne države na Poljskem v 
strogem smislu neodvisnosti sodstva; 
meni, da je nujno treba razširiti področje 
uporabe obrazloženega predloga z 
vključitvijo očitnih tveganj hujših kršitev 
drugih temeljnih vrednot Unije, zlasti 
demokracije in spoštovanja človekovih 
pravic;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 42
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da ima obrazloženi 4. ugotavlja, da ima obrazloženi 
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predlog Komisije z dne 20. decembra 2017 
v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi s 
pravno državo na Poljskem: predlog sklepa 
Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše 
kršitve načela pravne države v Republiki 
Poljski16 omejeno področje uporabe, in 
sicer spoštovanje načela pravne države na 
Poljskem v strogem smislu neodvisnosti 
sodstva; meni, da je nujno treba razširiti 
področje uporabe obrazloženega predloga 
z vključitvijo očitnih tveganj hujših kršitev 
drugih temeljnih vrednot Unije, zlasti 
demokracije in spoštovanja človekovih 
pravic;

predlog Komisije z dne 20. decembra 2017 
v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi s 
pravno državo na Poljskem: predlog sklepa 
Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše 
kršitve načela pravne države v Republiki 
Poljski[16] omejeno področje uporabe, in 
sicer spoštovanje načela pravne države na 
Poljskem v strogem smislu neodvisnosti 
sodstva; poziva Komisijo in Svet, naj 
načela pravne države ne razlagata ozko 
ter naj v celoti izkoristita postopek iz 
člena 7(1) PEU, in sicer za obravnavanje 
posledic, ki jih ima delovanje poljske 
vlade za vsa načela iz člena 2 PEU, zlasti 
za demokracijo in spoštovanje človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 43
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da obrazloženi predlog 
Komisije z dne 20. decembra 2017, 
predložen v skladu s členom 7(1) PEU, 
zadeva načelo pravne države na Poljskem 
v strogem smislu neodvisnosti sodstva;

Or. pl

Predlog spremembe 44
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 

črtano
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členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno 
treba uvesti dopolnilen in preventiven 
mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016;

Or. pl

Predlog spremembe 45
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 
členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno treba 
uvesti dopolnilen in preventiven 
mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016;

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 
členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno treba 
uvesti dopolnilen in preventiven 
mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016; poudarja, da bi lahko 
Parlament prevzel pobudo za pripravo 
pilotnega poročila o demokraciji, pravni 
državi in temeljnih pravicah ter 
medparlamentarne razprave, če bosta 
Komisija in Svet še naprej zavračala 
vzpostavitev pakta o demokraciji, pravni 
državi in temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 46
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 

5. meni, da je v skladu s Pogodbama 
za zaščito pravne države na voljo le 
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členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno treba 
uvesti dopolnilen in preventiven 
mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016;

postopek iz člena 7 PEU in da institucije 
EU ne morejo uvesti nobenega 
dopolnilnega in preventivnega mehanizma 
Unije; poudarja, da je treba pri 
spremljanju pravne države upoštevati 
načela objektivnosti, nediskriminacije in 
enakega obravnavanja ter uporabiti 
nepristranski pristop, ki temelji na 
dokazih;

Or. en

Predlog spremembe 47
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s členom 
7(1) PEU kažejo, da je nujno treba uvesti 
dopolnilen in preventiven mehanizem 
Unije za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice, ki ga je predlagal 
Parlament v resoluciji z dne 25. oktobra 
2016;

5. meni, da Svet doslej še ni ugotovil 
obstoja očitnega tveganja, da bi Poljska 
lahko huje kršila vrednote, zapisane v 
členu 2 PEU; poudarja, da je Svet edina 
institucija EU, ki je v skladu z določbami 
člena 7(1) PEU pristojna v zvezi s tem;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 
členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno treba 
uvesti dopolnilen in preventiven 

5. meni, da tudi zadnji dogodki v 
okviru tekočih zaslišanj v skladu s 
členom 7(1) PEU kažejo, da je nujno treba 
uvesti dopolnilen, preventiven in zavezujoč 
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mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016;

mehanizem Unije za demokracijo, pravno 
državo in temeljne pravice, ki ga je 
predlagal Parlament v resoluciji z dne 
25. oktobra 2016;

Or. en

Predlog spremembe 49
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) meni, da glede na pojasnila poljske 
vlade in ugotovitve Parlamenta ne obstaja 
tveganje, da bi Poljska lahko huje kršila 
vrednote iz člena 2 PEU, in da izid 
postopka zoper Poljsko na podlagi 
predloga Komisije ni zadostna podlaga za 
ugotovitev, da je potreben nov dodaten 
mehanizem za ocenjevanje demokracije, 
pravne države in temeljnih pravic;

Or. pl

Predlog spremembe 50
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno izraža stališče o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, 
vključno s potrebo po varstvu pravic 
upravičencev, in poziva Svet, naj čim prej 
začne medinstitucionalna pogajanja;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 51
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno izraža stališče o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, 
vključno s potrebo po varstvu pravic 
upravičencev, in poziva Svet, naj čim prej 
začne medinstitucionalna pogajanja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 52
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno izraža stališče o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, 
vključno s potrebo po varstvu pravic 
upravičencev, in poziva Svet, naj čim prej 
začne medinstitucionalna pogajanja;

6. poudarja, da mora pogojevanje 
izplačila sredstev EU temeljiti na 
objektivnih in merljivih merilih; meni, da 
negospodarska in politična merila 
pomenijo očitno tveganje za njihovo 
zlorabo in povzročajo negotovost za 
upravičence do sredstev EU; opozarja na 
mnenje št. 1/2018 Evropskega računskega 
sodišča, ki izrecno opozarja na to 
vprašanje in na tveganje, da bodo 
upravičenci izgubili finančna sredstva;

Or. pl
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. ponovno izraža svoje stališče v 
zvezi s proračunskimi sredstvi za novi 
program za pravice in vrednote v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
ter poziva k zagotovitvi ustreznih 
finančnih sredstev za nacionalne in 
lokalne organizacije civilne družbe za 
podporo demokraciji, pravni državi in 
temeljnim pravicam v državah članicah, 
tudi na Poljskem, na najnižji ravni;

Or. en

Predlog spremembe 54
Tomas Tobé

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora Parlament 
odobriti večletni finančni okvir; ponovno 
poudarja, da je treba uvesti mehanizem za 
zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti glede načela 
pravne države v državah članicah; je 
pripravljen zavrniti predloge, ki teh 
standardov ne bi izpolnjevali v zadostnem 
obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 55
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Delovanje zakonodajnega in volilnega 
sistema na Poljskem

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 56
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prilastitev pooblastil za ustavno revizijo s 
strani poljskega parlamenta

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 57
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prilastitev pooblastil za ustavno revizijo s 
strani poljskega parlamenta

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 58
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obsoja, da si je poljski parlament s 
sprejetjem zakona z dne 
22. decembra 2015 o spremembi zakona o 
ustavnem sodišču in zakona z dne 
22. julija 2016 o ustavnem sodišču 
prilastil pooblastila za ustavno revizijo, ki 
jih kot redno zakonodajno telo ni imel, kot 
je ugotovilo ustavno sodišče v sodbah z 
dne 9. marca, 11. avgusta in 
7. novembra 201617;

črtano

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

Or. pl

Predlog spremembe 59
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poleg tega obžaluje, da je poljski 
parlament več zelo občutljivih 
zakonodajnih aktov sprejel v času, ko 
neodvisne ustavne presoje zakonov ni več 
mogoče učinkovito zagotavljati, kot so 
zakon z dne 30. decembra 2015 o 
spremembi zakona o javni upravi in 
nekaterih drugih zakonov, zakon z dne 

črtano
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15. januarja 2016 o spremembi zakona o 
policiji in nekaterih drugih zakonov, 
zakon z dne 28. januarja 2016 o javnem 
tožilstvu in zakon z dne 28. januarja 2016 
o izvedbenih predpisih zakona o javnem 
tožilstvu, zakon z dne 18. marca 2016 o 
spremembi zakona o varuhu človekovih 
pravic in nekaterih drugih zakonov, zakon 
z dne 22. junija 2016 o državnem svetu za 
medije, zakon z dne 10. junija 2016 o 
protiterorističnih dejavnostih in več 
drugih zakonov, s katerimi je bil 
pravosodni sistem bistveno 
reorganiziran18;
_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Predlog spremembe 60
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poleg tega obžaluje, da je poljski 
parlament več zelo občutljivih 
zakonodajnih aktov sprejel v času, ko 
neodvisne ustavne presoje zakonov ni več 
mogoče učinkovito zagotavljati, kot so 
zakon z dne 30. decembra 2015 o 
spremembi zakona o javni upravi in 
nekaterih drugih zakonov, zakon z dne 
15. januarja 2016 o spremembi zakona o 
policiji in nekaterih drugih zakonov, 
zakon z dne 28. januarja 2016 o javnem 
tožilstvu in zakon z dne 28. januarja 2016 
o izvedbenih predpisih zakona o javnem 
tožilstvu, zakon z dne 18. marca 2016 o 
spremembi zakona o varuhu človekovih 
pravic in nekaterih drugih zakonov, zakon 
z dne 22. junija 2016 o državnem svetu za 
medije, zakon z dne 10. junija 2016 o 

črtano
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protiterorističnih dejavnostih in več 
drugih zakonov, s katerimi je bil 
pravosodni sistem bistveno 
reorganiziran18;
_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Predlog spremembe 61
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Uporaba hitrih zakonodajnih postopkov črtano

Or. pl

Predlog spremembe 62
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da poljski parlament 
pogosto uporablja hitre zakonodajne 
postopke za sprejemanje ključne 
zakonodaje, s katero preoblikuje 
organizacijo sodstva in njegovo delovanje, 
ne da bi se temeljito posvetoval z 
deležniki, vključno s pravosodno 
skupnostjo19;

črtano

_________________
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19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. pl

Predlog spremembe 63
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da poljski parlament 
pogosto uporablja hitre zakonodajne 
postopke za sprejemanje ključne 
zakonodaje, s katero preoblikuje 
organizacijo sodstva in njegovo delovanje, 
ne da bi se temeljito posvetoval z 
deležniki, vključno s pravosodno 
skupnostjo19;

9. ugotavlja, da poljski parlament 
pogosto uporablja hitre zakonodajne 
postopke;

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. en

Predlog spremembe 64
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 
njim, v parlamentu razpravlja o 
zakonodaji na zelo občutljivih področjih, 
kot so splav, spolna vzgoja, organizacija 
volitev ali mandat predsednika, pri čemer 
je v zvezi z zadnje navedenim potrebna 
celo sprememba ustave, ali da se taka 
zakonodaja v parlamentu celo sprejema 

črtano
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po hitrem postopku; poudarja, da bi to 
lahko pomenilo zlorabo, saj se državljani 
ne morejo organizirati ali javno 
protestirati, kar bi resno ogrozilo 
legitimnost sprejete zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 65
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 
njim, v parlamentu razpravlja o 
zakonodaji na zelo občutljivih področjih, 
kot so splav, spolna vzgoja, organizacija 
volitev ali mandat predsednika, pri čemer 
je v zvezi z zadnje navedenim potrebna 
celo sprememba ustave, ali da se taka 
zakonodaja v parlamentu celo sprejema 
po hitrem postopku; poudarja, da bi to 
lahko pomenilo zlorabo, saj se državljani 
ne morejo organizirati ali javno 
protestirati, kar bi resno ogrozilo 
legitimnost sprejete zakonodaje;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 66
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 

10. poudarja, da je predlog o splavu 
državljanska pobuda, vložena dne 30. 
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njim, v parlamentu razpravlja o 
zakonodaji na zelo občutljivih področjih, 
kot so splav, spolna vzgoja, organizacija 
volitev ali mandat predsednika, pri čemer 
je v zvezi z zadnje navedenim potrebna 
celo sprememba ustave, ali da se taka 
zakonodaja v parlamentu celo sprejema 
po hitrem postopku; poudarja, da bi to 
lahko pomenilo zlorabo, saj se državljani 
ne morejo organizirati ali javno 
protestirati, kar bi resno ogrozilo 
legitimnost sprejete zakonodaje;

novembra 2017, ki jo je treba v skladu z 
veljavno poljsko zakonodajo proučiti in 
predložiti parlamentu v obravnavo;

Or. pl

Predlog spremembe 67
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 
njim, v parlamentu razpravlja o 
zakonodaji na zelo občutljivih področjih, 
kot so splav, spolna vzgoja, organizacija 
volitev ali mandat predsednika, pri čemer 
je v zvezi z zadnje navedenim potrebna 
celo sprememba ustave, ali da se taka 
zakonodaja v parlamentu celo sprejema 
po hitrem postopku; poudarja, da bi to 
lahko pomenilo zlorabo, saj se državljani 
ne morejo organizirati ali javno 
protestirati, kar bi resno ogrozilo 
legitimnost sprejete zakonodaje;

10. poudarja, da je predlog o splavu 
državljanska in ne vladna pobuda, ki jo je 
30. novembra 2017 vložila skupina vsaj 
100.000 upravičenih oseb na predlog 
odbora za zakonodajno pobudo 
„Ustavimo splav“; opozarja, da je bila 
pobuda v skladu z veljavnimi predpisi 
predložena parlamentu v obravnavo in je 
že več kot dve leti in pol na dnevnem redu;

Or. pl

Predlog spremembe 68
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 
njim, v parlamentu razpravlja o zakonodaji 
na zelo občutljivih področjih, kot so splav, 
spolna vzgoja, organizacija volitev ali 
mandat predsednika, pri čemer je v zvezi z 
zadnje navedenim potrebna celo 
sprememba ustave, ali da se taka 
zakonodaja v parlamentu celo sprejema po 
hitrem postopku; poudarja, da bi to lahko 
pomenilo zlorabo, saj se državljani ne 
morejo organizirati ali javno protestirati, 
kar bi resno ogrozilo legitimnost sprejete 
zakonodaje;

10. obsoja, da se med izbruhom 
pandemije COVID-19, vendar ne v zvezi z 
njim, v parlamentu razpravlja o zakonodaji 
na zelo občutljivih področjih, kot so spolna 
vzgoja, organizacija volitev ali mandat 
predsednika, pri čemer je v zvezi z zadnje 
navedenim potrebna celo sprememba 
ustave, ali da se taka zakonodaja v 
parlamentu celo sprejema po hitrem 
postopku; poudarja, da bi to lahko 
pomenilo zlorabo, saj se državljani ne 
morejo organizirati ali javno protestirati, 
kar bi resno ogrozilo legitimnost sprejete 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 69
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja, da je v Resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 10. 
decembra 2013 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah 
(2013/2040(INI)) zapisano, „da je 
oblikovanje in izvajanje politik 
reproduktivnega zdravja in pravic ter 
spolna vzgoja v šolah v pristojnosti držav 
članic“;

Or. pl

Predlog spremembe 70
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki
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Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Volilna zakonodaja in organizacija volitev črtano

Or. pl

Predlog spremembe 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, ker je organizacija 
OVSE ugotovila, da sta zelo zaskrbljujoča 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo20 ter da 
so v volilnem boju sicer svobodno 
sodelovali vsi kandidati, a so višji državni 
uradniki za razširjanje sporočil volilne 
kampanje organizirali dogodke, 
financirane z javnimi sredstvi; ugotavlja 
tudi, da je bila vladajoča stranka v 
privilegiranem položaju zaradi 
prevladujočega položaja v javnih 
medijih21;

črtano

_________________
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
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Predlog spremembe 72
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, ker je organizacija 
OVSE ugotovila, da sta zelo zaskrbljujoča 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo20 ter da 
so v volilnem boju sicer svobodno 
sodelovali vsi kandidati, a so višji državni 
uradniki za razširjanje sporočil volilne 
kampanje organizirali dogodke, 
financirane z javnimi sredstvi; ugotavlja 
tudi, da je bila vladajoča stranka v 
privilegiranem položaju zaradi 
prevladujočega položaja v javnih 
medijih21;

črtano

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, ker je organizacija 
OVSE ugotovila, da sta zelo zaskrbljujoča 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo20 ter da 

11. je zaskrbljen, ker je organizacija 
OVSE ugotovila, da sta zelo zaskrbljujoča 
pristranskost medijev in retorika 
nestrpnosti med volilno kampanjo za 
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so v volilnem boju sicer svobodno 
sodelovali vsi kandidati, a so višji državni 
uradniki za razširjanje sporočil volilne 
kampanje organizirali dogodke, financirane 
z javnimi sredstvi; ugotavlja tudi, da je bila 
vladajoča stranka v privilegiranem 
položaju zaradi prevladujočega položaja v 
javnih medijih21;

parlamentarne volitve oktobra 201920 ter 
da so v volilnem boju sicer svobodno 
sodelovali vsi kandidati, a so višji državni 
uradniki za razširjanje sporočil volilne 
kampanje organizirali dogodke, financirane 
z javnimi sredstvi; ugotavlja tudi, da je bila 
vladajoča stranka v privilegiranem 
položaju zaradi prevladujočega položaja v 
javnih medijih21;

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 74
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter 
proučitev volilnih sporov pristojen nov 
senat za izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 

črtano
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vplivu22;
_________________
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

Predlog spremembe 75
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter 
proučitev volilnih sporov pristojen nov 
senat za izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu22;

črtano

_________________
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
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter 
proučitev volilnih sporov pristojen nov 
senat za izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu22;

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter 
proučitev volilnih sporov pristojen nov 
senat za izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu in lahko nastane pravna negotovost 
v zvezi z veljavnostjo take presoje22;

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

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

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe
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12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih in lokalnih volitev ter 
proučitev volilnih sporov pristojen nov 
senat za izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu22;

12. je zaskrbljen, ker je za preverjanje 
veljavnosti splošnih volitev ter proučitev 
volilnih sporov pristojen nov senat za 
izredni nadzor in javne zadeve pri 
vrhovnem sodišču (v nadaljnjem besedilu: 
izredni senat), sestavljen večinoma iz 
sodnikov, ki jih je imenoval novi 
nacionalni sodni svet, in pri katerem glede 
na presojo Sodišča Evropske unije obstaja 
možnost, da ne izpolnjuje pogojev za 
neodvisno sodišče; to vzbuja resne 
pomisleke glede delitve oblasti in 
delovanja demokracije na Poljskem, saj je 
zaradi tega sodna presoja volilnih sporov 
še posebej izpostavljena političnemu 
vplivu22;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 78
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen 
zaradi sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo 
volitev, da bi se glasovalo po pošti, kar bi 
lahko ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se 
spoštuje pravica do zasebnosti ter 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi 

črtano
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bilo tudi v nasprotju s sodno prakso 
poljskega ustavnega sodišča; poudarja 
tudi, da je sredi epidemije zelo težko 
organizirati pravo volilno kampanjo, v 
okviru katere bi bila vsem kandidatom in 
programom namenjena enaka pozornost 
in dane enake možnosti ter bi bila mogoča 
resnična javna razprava24;
_________________
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

Predlog spremembe 79
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen 
zaradi sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo 
volitev, da bi se glasovalo po pošti, kar bi 
lahko ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se 

črtano
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spoštuje pravica do zasebnosti ter 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi 
bilo tudi v nasprotju s sodno prakso 
poljskega ustavnega sodišča; poudarja 
tudi, da je sredi epidemije zelo težko 
organizirati pravo volilno kampanjo, v 
okviru katere bi bila vsem kandidatom in 
programom namenjena enaka pozornost 
in dane enake možnosti ter bi bila mogoča 
resnična javna razprava24;
_________________
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

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen zaradi 
sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo volitev, 

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen zaradi 
sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo volitev, 
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da bi se glasovalo po pošti, kar bi lahko 
ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se spoštuje 
pravica do zasebnosti ter 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi bilo 
tudi v nasprotju s sodno prakso poljskega 
ustavnega sodišča; poudarja tudi, da je 
sredi epidemije zelo težko organizirati 
pravo volilno kampanjo, v okviru katere bi 
bila vsem kandidatom in programom 
namenjena enaka pozornost in dane enake 
možnosti ter bi bila mogoča resnična javna 
razprava24;

da bi se glasovalo po pošti, kar bi lahko 
ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se spoštuje 
pravica do zasebnosti ter 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi bilo 
tudi v nasprotju s sodno prakso poljskega 
ustavnega sodišča; poudarja tudi, da je 
sredi epidemije zelo težko organizirati 
pravo volilno kampanjo, v okviru katere bi 
bila vsem kandidatom in programom 
namenjena enaka pozornost in dane enake 
možnosti ter bi bila mogoča resnična javna 
razprava24; je zaskrbljen, ker so bile 
volitve, ki so bile prvotno načrtovane za 
10. maj 2020, na koncu preložene brez 
spoštovanja formalnih pravnih zahtev;

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
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jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen zaradi 
sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo volitev, 
da bi se glasovalo po pošti, kar bi lahko 
ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se spoštuje 
pravica do zasebnosti ter 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, poleg tega pa bi bilo 
tudi v nasprotju s sodno prakso poljskega 
ustavnega sodišča; poudarja tudi, da je 
sredi epidemije zelo težko organizirati 
pravo volilno kampanjo, v okviru katere bi 
bila vsem kandidatom in programom 
namenjena enaka pozornost in dane enake 
možnosti ter bi bila mogoča resnična javna 
razprava24;

jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen zaradi 
sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo volitev, 
da bi se glasovalo po pošti, kar bi lahko 
ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se spoštuje 
pravica do zasebnosti ter Uredba 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta23, poleg tega pa bi bilo tudi v 
nasprotju s sodno prakso poljskega 
ustavnega sodišča, ko je bila ustavna 
presoja še vedno veljavna; poudarja tudi, 
da je sredi epidemije zelo težko 
organizirati pravo volilno kampanjo, v 
okviru katere bi bila vsem kandidatom in 
programom namenjena enaka pozornost in 
dane enake možnosti ter bi bila mogoča 
resnična javna razprava24;

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 82
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ob priznavanju izrednih razmer, ki 
jih je povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19, je zaskrbljen zaradi 
sprememb volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu tik 
pred predsedniškimi volitvami, saj 
spreminjajo praktično organizacijo 
volitev, da bi se glasovalo po pošti, kar bi 
lahko ogrozilo izvedbo poštenih, tajnih in 
enakopravnih volitev, pri kateri se 
spoštuje pravica do zasebnosti ter Uredba 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta23, poleg tega pa bi bilo tudi v 
nasprotju s sodno prakso poljskega 
ustavnega sodišča; poudarja tudi, da je 
sredi epidemije zelo težko organizirati 
pravo volilno kampanjo, v okviru katere bi 
bila vsem kandidatom in programom 
namenjena enaka pozornost in dane enake 
možnosti ter bi bila mogoča resnična javna 
razprava24;

13. priznava izredne razmere, ki jih je 
povzročila zdravstvena kriza zaradi 
pandemije COVID-19 in posledično 
spremembe volilne zakonodaje, ki se 
obravnavajo v poljskem parlamentu, s 
katerimi bi se spremenila praktična 
organizacija volitev in bi se glasovalo po 
pošti; ugotavlja, da bi se lahko volitve v 
teh težkih časih izvedle z glasovanjem po 
pošti, a je treba podrobno preučiti 
okoliščine in oblikovati ugotovitve na 
podlagi prakse v drugih državah članicah, 
v katerih volitve potekajo z glasovanjem 
po pošti; poudarja tudi, da je sredi 
epidemije zelo težko organizirati pravo 
volilno kampanjo, v okviru katere bi bila 
vsem kandidatom in programom 
namenjena enaka pozornost in dane enake 
možnosti ter bi bila mogoča resnična javna 
razprava24;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 83
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da Beneška komisija 
zagotavlja jasne smernice za izvajanje 
splošnih volitev ob splošni nevarnosti, tudi 
med epidemijami; je zaskrbljen, ker 
nedavne spremembe volilne zakonodaje 
na Poljskem niso združljive s Kodeksom 
dobre volilne prakse; ugotavlja tudi, da 
kodeks sicer dopušča možnost izrednih 
načinov glasovanja, a se lahko 
spremembe za njihovo vključitev štejejo za 
skladne z dobrimi evropskimi praksami le, 
kadar je zagotovljeno načelo svobodnih 
volitev24a; meni, da to ne velja za 
spremembe volilnega okvira za 
predsedniške volitve, načrtovane za 
leto 2020;
_________________
24a Venice Commission, CDL-
PI(2020)005rev-e Report - Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections, p. 23.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Reforma pravosodnega sistema – splošni 
vidik

Spremembe pravosodnega sistema – 
splošni vidik

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. priznava, da je organizacija 
pravosodnega sistema v nacionalni 
pristojnosti; ponavlja, da so kljub vsemu 
nacionalni sodniki v bistvu tudi evropski 
sodniki, ki uporabljajo pravo Unije, in da 
mora zato Unija, vključno s Sodiščem 
Evropske unije, bdeti nad neodvisnostjo 
sodstva v vseh državah članicah kot eno 
od zahtev za pravno državo ter kot je 
določeno v členu 19 PEU in členu 47 
Listine;

14. priznava, da čeprav organizacija 
pravosodnega sistema držav članic spada v 
njihovo pristojnost, morajo države članice 
pri izvajanju te pristojnosti izpolnjevati 
svoje obveznosti v skladu s pravom Unije, 
kot je večkrat poudarilo Sodišče Evropske 
unije; ponavlja, da so nacionalni sodniki v 
bistvu tudi evropski sodniki, zato je 
njihova neodvisnost v skupnem interesu 
Unije, vključno s Sodiščem; poziva poljske 
organe, naj podpirajo in ohranjajo 
neodvisnost poljskih sodišč; poziva 
Komisijo in Svet, naj sprejmeta vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, 
da bodo poljska sodišča ostala neodvisna 
in bodo lahko zagotavljala učinkovito 
pravno varstvo, kakor to zahtevata 
člen 19 PEU in člen 47 Listine;

Or. en

Predlog spremembe 86
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. priznava, da je organizacija 
pravosodnega sistema v nacionalni 
pristojnosti; ponavlja, da so kljub vsemu 
nacionalni sodniki v bistvu tudi evropski 
sodniki, ki uporabljajo pravo Unije, in da 
mora zato Unija, vključno s Sodiščem 
Evropske unije, bdeti nad neodvisnostjo 
sodstva v vseh državah članicah kot eno 

14. priznava, da je organizacija 
pravosodnega sistema v nacionalni 
pristojnosti;
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od zahtev za pravno državo ter kot je 
določeno v členu 19 PEU in členu 47 
Listine;

Or. pl

Predlog spremembe 87
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. priznava, da je organizacija 
pravosodnega sistema v nacionalni 
pristojnosti; ponavlja, da so kljub vsemu 
nacionalni sodniki v bistvu tudi evropski 
sodniki, ki uporabljajo pravo Unije, in da 
mora zato Unija, vključno s Sodiščem 
Evropske unije, bdeti nad neodvisnostjo 
sodstva v vseh državah članicah kot eno od 
zahtev za pravno državo ter kot je 
določeno v členu 19 PEU in členu 47 
Listine;

14. priznava, da je organizacija 
pravosodnega sistema v nacionalni 
pristojnosti; ponavlja, da so nacionalni 
sodniki v bistvu tudi evropski sodniki, ki 
uporabljajo pravo Unije, medtem ko Unija, 
vključno s Sodiščem Evropske unije, ni 
pristojna za izražanje mnenja v zvezi z 
neodvisnostjo sodstva v državah članicah;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, 
močno ogroženi neodvisnost in legitimnost 
ustavnega sodišča ter da ju je zato ustavno 

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, in 
svežnjem treh zakonov, sprejetih konec 
leta 2016, močno ogroženi neodvisnost in 
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sodišče 9. marca 2016 oziroma 
11. avgusta 2016 razglasilo za neustavna; 
opozarja, da sodbi takrat nista bili 
objavljeni niti ju poljski organi niso 
izvršili; globoko obžaluje, da na Poljskem 
ni neodvisne in učinkovite ustavne 
presoje25; poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonodajo o ustavnem sodišču razmisli o 
možnosti začetka postopka za ugotavljanje 
kršitev;

legitimnost ustavnega sodišča ter da je zato 
ustavno sodišče 9. marca 2016 oziroma 
11. avgusta 2016 prva dva zakona 
razglasilo za neustavna; opozarja, da sodbi 
takrat nista bili objavljeni niti ju poljski 
organi niso izvršili; globoko obžaluje, da 
od začetka veljavnosti navedenih 
zakonodajnih sprememb na Poljskem ni 
neodvisne in učinkovite ustavne presoje25; 
poziva Komisijo, naj v zvezi z zakonodajo 
o ustavnem sodišču razmisli o možnosti 
začetka postopka za ugotavljanje kršitev;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 89
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, 
močno ogroženi neodvisnost in 
legitimnost ustavnega sodišča ter da ju je 
zato ustavno sodišče 9. marca 2016 
oziroma 11. avgusta 2016 razglasilo za 
neustavna; opozarja, da sodbi takrat nista 
bili objavljeni niti ju poljski organi niso 
izvršili; globoko obžaluje, da na Poljskem 
ni neodvisne in učinkovite ustavne 
presoje25; poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonodajo o ustavnem sodišču razmisli o 

15. meni, da ocena pravne narave 
izjav ustavnega sodišča z dne 
9. marca 2016 oziroma 11. avgusta 2016 o 
neustavnosti zakonov o ustavnem sodišču 
ni v pristojnosti Unije in da imata izjavi 
glede na poznejše zakonodajne 
spremembe in sodno prakso ustavnega 
sodišča zgolj zgodovinsko vrednost, zato je 
razmislek o možnosti začetka postopka za 
ugotavljanje kršitev v zvezi z določbami o 
ustavnem sodišču nepotreben;
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možnosti začetka postopka za ugotavljanje 
kršitev;

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, 
močno ogroženi neodvisnost in legitimnost 
ustavnega sodišča ter da ju je zato ustavno 
sodišče 9. marca 2016 oziroma 
11. avgusta 2016 razglasilo za neustavna; 
opozarja, da sodbi takrat nista bili 
objavljeni niti ju poljski organi niso 
izvršili; globoko obžaluje, da na Poljskem 
ni neodvisne in učinkovite ustavne 
presoje25; poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonodajo o ustavnem sodišču razmisli o 
možnosti začetka postopka za ugotavljanje 
kršitev;

15. opozarja, da sta bili z zakonoma o 
ustavnem sodišču, sprejetima 
22. decembra 2015 in 22. julija 2016, 
močno ogroženi neodvisnost in legitimnost 
ustavnega sodišča ter da ju je zato ustavno 
sodišče 9. marca 2016 oziroma 
11. avgusta 2016 razglasilo za neustavna; 
opozarja, da sodbi nista bili objavljeni niti 
ju poljski organi niso izvršili; globoko 
obžaluje, da na Poljskem ni neodvisne in 
učinkovite ustavne presoje25; poziva 
Komisijo, naj v zvezi z zakonodajo o 
ustavnem sodišču, njegovo sedanjo 
nezakonito sestavo in njegovo aktivno 
vlogo pri preprečevanju spoštovanja 
predhodne odločbe Sodišča z dne 
19. novembra 2019 razmisli o možnosti 
začetka postopka za ugotavljanje kršitev;

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

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

observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission 
Recommendation (EU) 2017/1520.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
odvzeta možnost učinkovitega sodelovanja 
v izbirnem postopku in da je odločitev 
prepuščena predsedniku republike; 
obsoja, da je zaradi nedavnih sprememb 
zakona o vrhovnem sodišču sodelovanje 
sodnikov v postopku izbora prvega 
predsednika vrhovnega sodišča še bolj 
omejeno, saj je z njimi uveden položaj 
prvega predsednika ad interim, ki ga 
imenuje predsednik republike, poleg tega 
pa se število sodnikov, potrebnih za dosego 
sklepčnosti v tretjem krogu, zmanjšalo le 
na 32 od 120 sodnikov, s čimer je bil 
dejansko opuščen model delitve oblasti 
med predsednikom in pravosodno 
skupnostjo iz člena 183(3) poljske ustave26 
;

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
odvzeta možnost učinkovitega sodelovanja 
v izbirnem postopku; obsoja, da je zaradi 
nedavnih sprememb zakona o vrhovnem 
sodišču sodelovanje sodnikov v postopku 
izbora prvega predsednika vrhovnega 
sodišča še bolj omejeno, saj je z njimi 
uveden položaj prvega predsednika ad 
interim, ki ga imenuje predsednik 
republike, poleg tega pa se število 
sodnikov, potrebnih za dosego sklepčnosti 
v tretjem krogu, zmanjšalo le na 32 od 
120 sodnikov, s čimer je bil dejansko 
opuščen model delitve oblasti med 
predsednikom in pravosodno skupnostjo iz 
člena 183(3) poljske ustave26; je zaskrbljen 
zaradi nepravilnosti, povezanih z 
imenovanjem prvega predsednika ad 
interim, in njegovih nadaljnjih ukrepov; 
ugotavlja, da predsednik Republike 
Poljske 25. maja 2020 za prvega 
predsednika vrhovnega sodišča ni izbral 
kandidata z največjo podporo sodnikov 
vrhovnega sodišča;

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

Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, 
paras 51-55.

Or. en

Predlog spremembe 92
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
odvzeta možnost učinkovitega sodelovanja 
v izbirnem postopku in da je odločitev 
prepuščena predsedniku republike; 
obsoja, da je zaradi nedavnih sprememb 
zakona o vrhovnem sodišču sodelovanje 
sodnikov v postopku izbora prvega 
predsednika vrhovnega sodišča še bolj 
omejeno, saj je z njimi uveden položaj 
prvega predsednika ad interim, ki ga 
imenuje predsednik republike, poleg tega 
pa se število sodnikov, potrebnih za 
dosego sklepčnosti v tretjem krogu, 
zmanjšalo le na 32 od 120 sodnikov, s 
čimer je bil dejansko opuščen model 
delitve oblasti med predsednikom in 
pravosodno skupnostjo iz člena 183(3) 
poljske ustave26;

16. ugotavlja, da se pri spremembi 
načina imenovanja kandidatov za položaj 
prvega predsednika vrhovnega sodišča 
upošteva sodelovanje sodnikov vrhovnega 
sodišča v izbirnem postopku, vloga 
predsednika Republike Poljske pa je 
skladna z načelom nadzora in ravnotežja 
med vejami oblasti; ugotavlja, da je 
uvedba položaja sodnika vrhovnega 
sodišča ad interim, ki opravlja funkcijo 
prvega predsednika vrhovnega sodišča, 
sistemska rešitev, katere namen je 
zagotoviti učinkovito izvedbo volitev 
prvega predsednika vrhovnega sodišča 
brez nepotrebnega odlašanja;

_________________
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
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Predlog spremembe 93
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
odvzeta možnost učinkovitega sodelovanja 
v izbirnem postopku in da je odločitev 
prepuščena predsedniku republike; obsoja, 
da je zaradi nedavnih sprememb zakona o 
vrhovnem sodišču sodelovanje sodnikov v 
postopku izbora prvega predsednika 
vrhovnega sodišča še bolj omejeno, saj je z 
njimi uveden položaj prvega predsednika 
ad interim, ki ga imenuje predsednik 
republike, poleg tega pa se število 
sodnikov, potrebnih za dosego sklepčnosti 
v tretjem krogu, zmanjšalo le na 32 od 
120 sodnikov, s čimer je bil dejansko 
opuščen model delitve oblasti med 
predsednikom in pravosodno skupnostjo iz 
člena 183(3) poljske ustave26;

16. opozarja, da je bila že leta 2017 s 
spremembo načina imenovanja kandidatov 
za položaj prvega predsednika vrhovnega 
sodišča sodnikom vrhovnega sodišča 
odvzeta možnost učinkovitega sodelovanja 
v izbirnem postopku in da je odločitev 
prepuščena predsedniku republike; obsoja, 
da je zaradi nedavnih sprememb zakona o 
vrhovnem sodišču sodelovanje sodnikov v 
postopku izbora prvega predsednika 
vrhovnega sodišča še bolj omejeno, saj je z 
njimi uveden položaj prvega predsednika 
ad interim, ki ga imenuje predsednik 
republike, poleg tega pa se število 
sodnikov, potrebnih za dosego sklepčnosti 
v tretjem krogu, zmanjšalo le na 32 od 
125 sodnikov, s čimer je bil dejansko 
opuščen model delitve oblasti med 
predsednikom in pravosodno skupnostjo iz 
člena 183(3) poljske ustave26;

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

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

(Število sodnikov vrhovnega sodišča se je z 
odlokom predsednika Republike Poljske z 
dne 3. junija 2019 o spremembi ustrezne 
uredbe o vrhovnem sodišču povečalo s 120 
na 125.)

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da je predsednik Poljske 
po izteku mandata prvega predsednika 
vrhovnega sodišča aprila 2020 za 
naslednjega vršilca dolžnosti predsednika 
vrhovnega sodišča imenoval sodnika, 
katerega neodvisnost in nepristranskost 
sta vprašljivi; ugotavlja, da sta bila 
navedeni vršilec dolžnosti predsednika in 
njegov naslednik, ki ga je novi nacionalni 
sodni svet imenoval tudi za sodnika 
vrhovnega sodišča, odgovorna za 
organizacijo izbora kandidatov za 
naslednjega prvega predsednika 
vrhovnega sodišča v okviru generalne 
skupščine vrhovnega sodišča;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. izraža globoko zaskrbljenost, ker 
postopek izbora kandidatov ni bil v skladu 
s pravilnikom vrhovnega sodišča in je 
kršil osnovne standarde posvetovanja med 
člani generalne skupščine; je zaskrbljen 
tudi zaradi poročanja, da so vršilci 
dolžnosti predsednika poskusili preprečiti 
dialog med sodniki, ki so sodelovali pri 
izboru, in da naj bi prišlo do poskusov 
manipulacije glasovanja v generalni 
skupščini;

Or. en
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Predlog spremembe 96
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. obžaluje, da bi lahko dvomi glede 
veljavnosti postopka izbora v generalni 
skupščini ter nepristranskosti in 
neodvisnosti vršilcev dolžnosti 
predsednika med postopkom izbora 
ogrozili legitimnost novega prvega 
predsednika vrhovnega sodišča, ki ga je 
predsednik Poljske imenoval 
25. maja 2020, ter posledično postavili 
pod vprašaj neodvisnost vrhovnega 
sodišča;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16d. obžaluje, da je 25. maja 2020 
predsednik Poljske imenoval novega 
prvega predsednika vrhovnega sodišča, 
čeprav generalna skupščina vrhovnega 
sodišča še ni uradno predložila seznama 
kandidatov za predsednika, kot zahteva 
člen 183 poljske ustave, kar dodatno 
ogroža delitev oblasti in negativno vpliva 
na legitimnost novega prvega predsednika 
vrhovnega sodišča; poudarja, da je 
predsednik Poljske podobno kršil zakon, 
ko je imenoval predsednika ustavnega 
sodišča;

Or. en
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Predlog spremembe 98
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. soglaša s pomisleki Komisije, da bi 
lahko bilo dejstvo, da ima predsednik 
republike (in v nekaterih primerih tudi 
minister za pravosodje) moč, da vpliva na 
disciplinski postopek proti sodnikom 
vrhovnega sodišča z imenovanjem vodje 
disciplinskega postopka za preiskovanje 
zadeve, pri čemer je iz postopka v teku 
izključen vodja disciplinskega postopka 
vrhovnega sodišča, v nasprotju z načelom 
delitve oblasti in bi lahko vplivalo na 
neodvisnost sodstva27;

17. meni, da je pooblastilo 
predsednika Republike Poljske, da 
imenuje vodjo disciplinskega postopka v 
disciplinskem postopku proti sodnikom 
vrhovnega sodišča del mehanizma 
nadzora in ravnotežja med vejami oblasti;

_________________
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

Predlog spremembe 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Sodišče Evropske 18. ugotavlja, da so poljski organi 
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unije v sodbi z dne 24. junija 201928 
ugotovilo, da je znižanje upokojitvene 
starosti sedanjih sodnikov vrhovnega 
sodišča v nasprotju s pravom Unije ter 
načelom neodstavljivosti sodnikov in 
posledično z načelom neodvisnosti 
sodstva, po tem ko je predhodno s sklepom 
z dne 17. decembra 201829 ugodilo 
predlogu Komisije za izdajo začasnih 
odredb v zvezi s to zadevo; ugotavlja, da so 
poljski organi sprejeli spremembo zakona o 
vrhovnem sodišču, da bi ravnali v skladu s 
sklepom Sodišča Evropske unije, kar je 
doslej prvi primer razveljavitve reforme 
pravosodnega sistema zaradi odločitve 
Sodišča Evropske unije;

sprejeli spremembo zakona o vrhovnem 
sodišču, da bi ravnali v skladu s sklepom 
Sodišča Evropske unije, kar dokazuje 
pripravljenost poljskih organov, da 
sodelujejo in vzpostavijo dialog z organi 
EU, tudi pri reformi sodstva po izdaji 
sodbe Sodišča Evropske unije, čeprav je to 
področje v izključni pristojnosti držav 
članic;

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

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije v sodbi z dne 24. junija 201928 
ugotovilo, da je znižanje upokojitvene 
starosti sedanjih sodnikov vrhovnega 
sodišča v nasprotju s pravom Unije ter 
načelom neodstavljivosti sodnikov in 
posledično z načelom neodvisnosti sodstva, 
po tem ko je predhodno s sklepom z dne 
17. decembra 201829 ugodilo predlogu 
Komisije za izdajo začasnih odredb v zvezi 

18. opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije v sodbi z dne 24. junija 201928 
ugotovilo, da je znižanje upokojitvene 
starosti sedanjih sodnikov vrhovnega 
sodišča v nasprotju s pravom Unije ter 
načelom neodstavljivosti sodnikov in 
posledično z načelom neodvisnosti sodstva, 
po tem ko je predhodno s sklepom z dne 
17. decembra 201829 ugodilo predlogu 
Komisije za izdajo začasnih odredb v zvezi 
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s to zadevo; ugotavlja, da so poljski organi 
sprejeli spremembo zakona o vrhovnem 
sodišču, da bi ravnali v skladu s sklepom 
Sodišča Evropske unije, kar je doslej prvi 
primer razveljavitve reforme pravosodnega 
sistema zaradi odločitve Sodišča Evropske 
unije;

s to zadevo; ugotavlja, da so poljski organi 
sprejeli spremembo zakona o vrhovnem 
sodišču, da bi ravnali v skladu s sklepom 
Sodišča Evropske unije, kar je doslej prvi 
primer razveljavitve sprememb 
pravosodnega sistema zaradi odločitve 
Sodišča Evropske unije;

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 101
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da sta bila leta 2017 
oblikovana nova senata v okviru 
vrhovnega sodišča, disciplinski in izredni 
senat, sestavljena iz novo imenovanih 
sodnikov, ki jih je izbral novi nacionalni 
sodni svet in so jim podeljena posebna 
pooblastila – med drugim pooblastilo 
izrednega senata, da z izredno presojo 
razveljavi končne sodbe nižjih sodišč ali 
samega vrhovnega sodišča, in pooblastilo 
disciplinskega senata, da disciplinira 
druge sodnike (vrhovnega sodišča), s 
čimer je bilo dejansko vzpostavljeno 
„vrhovno sodišče znotraj vrhovnega 
sodišča30;

19. poudarja, da sta organizacija in 
struktura pravosodnega sistema v 
izključni pristojnosti držav članic;

_________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
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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

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da sta bila leta 2017 
oblikovana nova senata v okviru vrhovnega 
sodišča, disciplinski in izredni senat, 
sestavljena iz novo imenovanih sodnikov, 
ki jih je izbral novi nacionalni sodni svet in 
so jim podeljena posebna pooblastila – 
med drugim pooblastilo izrednega senata, 
da z izredno presojo razveljavi končne 
sodbe nižjih sodišč ali samega vrhovnega 
sodišča, in pooblastilo disciplinskega 
senata, da disciplinira druge sodnike 
(vrhovnega sodišča), s čimer je bilo 
dejansko vzpostavljeno „vrhovno sodišče 
znotraj vrhovnega sodišča30;

19. opozarja, da sta bila leta 2017 
oblikovana nova senata v okviru vrhovnega 
sodišča, disciplinski in izredni senat, 
sestavljena iz novo imenovanih sodnikov, 
ki jih je izbral novi nacionalni sodni svet in 
so jim podeljena posebna pooblastila – 
med drugim pooblastilo izrednega senata, 
da z izredno presojo razveljavi končne 
sodbe nižjih sodišč ali samega vrhovnega 
sodišča, in pooblastilo disciplinskega 
senata, da disciplinira druge sodnike 
vrhovnega sodišča in drugih splošnih 
sodišč, s čimer je bilo dejansko 
vzpostavljeno „vrhovno sodišče znotraj 
vrhovnega sodišča30;

_________________ _________________
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 

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 
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Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da sta bila leta 2017 
oblikovana nova senata v okviru vrhovnega 
sodišča, disciplinski in izredni senat, 
sestavljena iz novo imenovanih sodnikov, 
ki jih je izbral novi nacionalni sodni svet in 
so jim podeljena posebna pooblastila – 
med drugim pooblastilo izrednega senata, 
da z izredno presojo razveljavi končne 
sodbe nižjih sodišč ali samega vrhovnega 
sodišča, in pooblastilo disciplinskega 
senata, da disciplinira druge sodnike 
(vrhovnega sodišča), s čimer je bilo 
dejansko vzpostavljeno „vrhovno sodišče 
znotraj vrhovnega sodišča30;

19. opozarja, da sta bila leta 2018 
oblikovana nova senata v okviru vrhovnega 
sodišča, disciplinski in izredni senat, 
sestavljena iz novo imenovanih sodnikov, 
ki jih je izbral novi nacionalni sodni svet in 
so jim podeljena posebna pooblastila – 
med drugim pooblastilo izrednega senata, 
da z izredno presojo razveljavi končne 
sodbe nižjih sodišč ali samega vrhovnega 
sodišča, in pooblastilo disciplinskega 
senata, da disciplinira druge sodnike 
(vrhovnega sodišča), s čimer je bilo 
dejansko vzpostavljeno „vrhovno sodišče 
znotraj vrhovnega sodišča30;

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

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

(Novi zakon o vrhovnem sodišču je bil 
sprejet decembra 2017, vendar sta bila z 
organizacijskega vidika senata oblikovana 
konec leta 2018, ko sta tudi začela 
odločati. Prve sodnike v novem senatu 
vrhovnega sodišča je 20. septembra 2018 
in 10. oktobra 2018 imenoval predsednik 
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Duda.)

Or. en

Predlog spremembe 104
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije v sodbi z dne 19. novembra 201931, s 
katero je odgovorilo na predlog za 
sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v 
zvezi z disciplinskim senatom vrhovnega 
sodišča vložilo vrhovno sodišče (senat za 
delovno pravo in pravo socialne varnosti, 
v nadaljnjem besedilu: delovni senat), 
odločilo, da morajo nacionalna sodišča 
zavrniti uporabo določb nacionalnega 
zakona, s katerimi se pristojnost za 
odločanje o sporu, v zvezi s katerim se 
lahko uporablja pravo Unije, pridržuje 
organu, ki ne izpolnjuje zahtev po 
neodvisnosti ali nepristranskosti;

črtano

_________________
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

Predlog spremembe 105
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da je predložitveno 
vrhovno sodišče (delovni senat) v sodbi z 
dne 5. decembra 2019 naknadno 
ugotovilo, da disciplinski senat ne 
izpolnjuje zahtev, ki jih mora izpolnjevati 
neodvisno in nepristransko sodišče, in da 
je vrhovno sodišče (civilni, kazenski in 
delovni senat) 23. januarja 2020 sprejelo 
resolucijo, v kateri je ponovilo, da 
disciplinski senat ni sodišče, saj ni 
neodvisen, ter da je zato treba njegove 
sklepe šteti za nične; z veliko 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poljski 
organi razglasili, da ta sklepa nimata 
pravnega pomena, kar zadeva nadaljnje 
delovanje disciplinskega senata in 
nacionalnega sodnega sveta, in da je 
ustavno sodišče „zamrznilo“ izvajanje 
resolucije z dne 23. januarja 2020, s čimer 
je povzročilo nevarno sodno dvojnost na 
Poljskem ter poleg tega odkrito 
nasprotovalo primarnosti prava Unije in 
statusu, ki je Sodišču Evropske unije 
podeljeno s členom 19(1) PEU32;

21. ugotavlja, da je sodba ustavnega 
sodišča rešila sporno vprašanje glede 
disciplinskega senata vrhovnega sodišča 
in preprečila nevarnost sodne dvojnosti na 
Poljskem;

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

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da je predložitveno 
vrhovno sodišče (delovni senat) v sodbi z 

21. ugotavlja, da je predložitveno 
vrhovno sodišče (delovni senat) v sodbi z 
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dne 5. decembra 2019 naknadno ugotovilo, 
da disciplinski senat ne izpolnjuje zahtev, 
ki jih mora izpolnjevati neodvisno in 
nepristransko sodišče, in da je vrhovno 
sodišče (civilni, kazenski in delovni senat) 
23. januarja 2020 sprejelo resolucijo, v 
kateri je ponovilo, da disciplinski senat ni 
sodišče, saj ni neodvisen, ter da je zato 
treba njegove sklepe šteti za nične; z veliko 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poljski 
organi razglasili, da ta sklepa nimata 
pravnega pomena, kar zadeva nadaljnje 
delovanje disciplinskega senata in 
nacionalnega sodnega sveta, in da je 
ustavno sodišče „zamrznilo“ izvajanje 
resolucije z dne 23. januarja 2020, s čimer 
je povzročilo nevarno sodno dvojnost na 
Poljskem ter poleg tega odkrito 
nasprotovalo primarnosti prava Unije in 
statusu, ki je Sodišču Evropske unije 
podeljeno s členom 19(1) PEU32;

dne 5. decembra 2019 naknadno ugotovilo, 
da disciplinski senat ne izpolnjuje zahtev, 
ki jih mora izpolnjevati neodvisno in 
nepristransko sodišče, in da je vrhovno 
sodišče (civilni, kazenski in delovni senat) 
23. januarja 2020 sprejelo resolucijo, v 
kateri je ponovilo, da disciplinski senat ni 
sodišče, saj ni neodvisen, ter da je zato 
treba njegove sklepe šteti za nične; z veliko 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poljski 
organi razglasili, da ta sklepa nimata 
pravnega pomena, kar zadeva nadaljnje 
delovanje disciplinskega senata in 
nacionalnega sodnega sveta, in da je 
ustavno sodišče „zamrznilo“ izvajanje 
resolucije z dne 23. januarja 2020, s čimer 
je povzročilo nevarno sodno dvojnost na 
Poljskem ter poleg tega odkrito 
nasprotovalo primarnosti prava Unije in 
statusu, ki je Sodišču Evropske unije 
podeljeno s členom 19(1) PEU, saj 
omejuje učinkovitost in spoštovanje sodbe 
Sodišča EU z dne 19. novembra 201932;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 107
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 202033, s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata 
vrhovnega sodišča, in poljske organe 
poziva, naj takoj izvršijo sodbo; poziva 
Komisijo, naj nujno začne postopek za 

22. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 202033, s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata 
vrhovnega sodišča, in poljske organe 
poziva, naj takoj izvršijo sodbo; poziva 
Komisijo, naj predloži dodatno zahtevo za 
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ugotavljanje kršitev v zvezi z nacionalnimi 
določbami o pooblastilih izrednega senata, 
saj so pri njegovi sestavi enake 
pomanjkljivosti kot pri sestavi 
disciplinskega senata;

naložitev plačila kazni, saj Poljska ni v 
celoti izpolnila izdanih začasnih odredb; 
poziva Komisijo, naj nujno začne postopek 
za ugotavljanje kršitev v zvezi z 
nacionalnimi določbami o pooblastilih 
izrednega senata, saj so pri njegovi sestavi 
enake pomanjkljivosti kot pri sestavi 
disciplinskega senata;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 108
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 202033, s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata 
vrhovnega sodišča, in poljske organe 
poziva, naj takoj izvršijo sodbo; poziva 
Komisijo, naj nujno začne postopek za 
ugotavljanje kršitev v zvezi z 
nacionalnimi določbami o pooblastilih 
izrednega senata, saj so pri njegovi sestavi 
enake pomanjkljivosti kot pri sestavi 
disciplinskega senata;

22. je seznanjen s sklepom Sodišča 
Evropske unije z dne 8. aprila 2020[1], s 
katerim se je od Poljske zahtevalo, naj 
takoj zadrži uporabo nacionalnih določb o 
pooblastilih disciplinskega senata 
vrhovnega sodišča; je seznanjen z 
informacijami, ki so jih poljski organi 
predložili o pravočasni izvršitvi sodbe v 
zvezi s sklepom vršilca dolžnosti prvega 
predsednika vrhovnega sodišča št. 
55/2020 o izvršitvi sodbe Sodišča 
Evropske unije; Order of the Court of 
Justice of 8 April 2020, Commission v 
Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

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

Predlog spremembe 109
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice, 
vendar je treba v primeru njegove 
vzpostavitve zagotoviti njegovo 
neodvisnost v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo; opozarja, da je po 
reformi nacionalnega sodnega sveta v 
obdobju 2017–2018, tj. organa, 
odgovornega za varovanje neodvisnosti 
sodišč in sodnikov v skladu s 
členom 186(1) poljske ustave, pravosodna 
skupnost na Poljskem izgubila pristojnost 
za imenovanje zastopnikov v nacionalni 
sodni svet ter s tem svoj vpliv na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje; opozarja, da je bilo pred 
reformo iz leta 2017 15 od 25 članov 
nacionalnega sodnega sveta sodnikov, ki 
so jih izvolili kolegi na sorodnih položajih, 
medtem ko te sodnike od reforme iz 
leta 2017 izvoli poljski sejm; močno 
obžaluje, da je ta ukrep, skupaj s takojšnjo 
zamenjavo vseh članov, imenovanih v 
skladu s starimi pravili, ki je bila izvedena 
na začetku leta 2018, privedel do 
daljnosežne politizacije nacionalnega 
sodnega sveta34;

23. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice in 
da je njegova neodvisnost na Poljskem 
zagotovljena v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo; ugotavlja, da po 
reformi nacionalnega sodnega sveta, tj. 
organa, odgovornega za varovanje 
neodvisnosti sodstva in sodnikov v skladu 
s členom 186(1) poljske ustave, 
pravosodna skupnost na Poljskem v 
obdobju 2017–2018 ni izgubila svoje 
pravice do imenovanja zastopnikov v 
nacionalni sodni svet, torej lahko vpliva na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje;

_________________
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 
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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

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice, 
vendar je treba v primeru njegove 
vzpostavitve zagotoviti njegovo 
neodvisnost v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo; opozarja, da je po 
reformi nacionalnega sodnega sveta v 
obdobju 2017–2018, tj. organa, 
odgovornega za varovanje neodvisnosti 
sodišč in sodnikov v skladu s 
členom 186(1) poljske ustave, pravosodna 
skupnost na Poljskem izgubila pristojnost 
za imenovanje zastopnikov v nacionalni 
sodni svet ter s tem svoj vpliv na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje; opozarja, da je bilo pred 
reformo iz leta 2017 15 od 25 članov 
nacionalnega sodnega sveta sodnikov, ki so 
jih izvolili kolegi na sorodnih položajih, 
medtem ko te sodnike od reforme iz 
leta 2017 izvoli poljski sejm; močno 
obžaluje, da je ta ukrep, skupaj s takojšnjo 
zamenjavo vseh članov, imenovanih v 
skladu s starimi pravili, ki je bila izvedena 
na začetku leta 2018, privedel do 
daljnosežne politizacije nacionalnega 

23. opozarja, da so za vzpostavitev 
sodnega sveta pristojne države članice, 
vendar je treba v primeru njegove 
vzpostavitve zagotoviti njegovo 
neodvisnost v skladu z evropskimi 
standardi in ustavo; opozarja, da je po 
reformi nacionalnega sodnega sveta v 
obdobju 2017–2018, tj. organa, 
odgovornega za varovanje neodvisnosti 
sodišč in sodnikov v skladu s 
členom 186(1) poljske ustave, pravosodna 
skupnost na Poljskem izgubila pristojnost 
za imenovanje zastopnikov v nacionalni 
sodni svet ter s tem svoj vpliv na 
zaposlovanje sodnikov in njihovo 
napredovanje; opozarja, da je bilo pred 
reformo iz leta 2017 15 od 25 članov 
nacionalnega sodnega sveta sodnikov, ki so 
jih izvolili kolegi na sorodnih položajih, 
medtem ko te sodnike od reforme iz 
leta 2017 izvoli poljski sejm; močno 
obžaluje, da je ta ukrep, skupaj s 
predčasnim prenehanjem mandatov vseh 
članov, imenovanih v skladu s starimi 
pravili, ki je bilo izvedeno na začetku 
leta 2018, privedel do daljnosežne 
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sodnega sveta34; politizacije nacionalnega sodnega sveta34;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je vrhovno sodišče 
(senat za delo) na podlagi izvajanja meril, 
ki jih je določilo Sodišče Evropske unije v 
sodbi z dne 19. novembra 2019, v sodbi z 
dne 5. decembra 2019 ter v sklepih z dne 
15. januarja 2020, ugotovilo, da sta zaradi 
odločilne vloge, ki jo ima novi nacionalni 
sodni svet pri izbiri sodnikov novo 
oblikovanega disciplinskega senata, 
neodvisnost in nepristranskost tega senata 
ogroženi;

črtano

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je vrhovno sodišče 
(senat za delo) na podlagi izvajanja meril, 
ki jih je določilo Sodišče Evropske unije v 
sodbi z dne 19. novembra 2019, v sodbi z 
dne 5. decembra 2019 ter v sklepih z dne 
15. januarja 2020, ugotovilo, da sta zaradi 
odločilne vloge, ki jo ima novi nacionalni 
sodni svet pri izbiri sodnikov novo 
oblikovanega disciplinskega senata, 
neodvisnost in nepristranskost tega senata 
ogroženi;

24. opozarja, da je vrhovno sodišče 
(senat za delo) na podlagi izvajanja meril, 
ki jih je določilo Sodišče Evropske unije v 
sodbi z dne 19. novembra 2019, v sodbi z 
dne 5. decembra 2019 ter v sklepih z dne 
15. in 23. januarja 2020, ugotovilo, da sta 
zaradi odločilne vloge, ki jo ima novi 
nacionalni sodni svet pri izbiri sodnikov 
novo oblikovanega disciplinskega senata, 
neodvisnost in nepristranskost tega senata 
ogroženi; je zaskrbljen zaradi pravnega 
statusa sodnikov, ki jih je imenoval ali 
povišal nacionalni sodni svet v sedanji 
sestavi, in zaradi učinka, ki bi ga lahko 
imela njihova udeležba pri odločanju na 
veljavnost in zakonitost postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 113
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da je Evropska mreža 
sodnih svetov 17. septembra 2018 
zamrznila članstvo novemu nacionalnemu 
sodnemu svetu, ker ni več izpolnjeval 
zahtev glede neodvisnosti od izvršne in 
zakonodajne oblasti, in da zdaj razmišlja o 
možnosti njegove popolne izključitve35;

črtano

_________________
35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by 
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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

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da je Evropska mreža 
sodnih svetov 17. septembra 2018 
zamrznila članstvo novemu nacionalnemu 
sodnemu svetu, ker ni več izpolnjeval 
zahtev glede neodvisnosti od izvršne in 
zakonodajne oblasti, in da zdaj razmišlja o 
možnosti njegove popolne izključitve35;

25. opozarja, da je Evropska mreža 
sodnih svetov 17. septembra 2018 
zamrznila članstvo novemu nacionalnemu 
sodnemu svetu, ker ni več izpolnjeval 
zahtev glede neodvisnosti od izvršne in 
zakonodajne oblasti, in da je aprila 2020 
začela postopek za njegovo popolno 
izključitev35;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 115
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 

črtano
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nacionalnem sodnem svetu sproži 
postopek za ugotavljanje kršitev in 
Sodišču Evropske unije predlaga, naj z 
začasnimi odredbami začasno ustavi 
dejavnosti novega nacionalnega sodnega 
sveta;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 
nacionalnem sodnem svetu sproži postopek 
za ugotavljanje kršitev in Sodišču 
Evropske unije predlaga, naj z začasnimi 
odredbami začasno ustavi dejavnosti 
novega nacionalnega sodnega sveta;

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 
nacionalnem sodnem svetu, kakor je bil 
spremenjen leta 2017, sproži postopek za 
ugotavljanje kršitev in Sodišču Evropske 
unije predlaga, naj z začasnimi odredbami 
začasno ustavi dejavnosti novega 
nacionalnega sodnega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 
nacionalnem sodnem svetu sproži postopek 
za ugotavljanje kršitev in Sodišču 
Evropske unije predlaga, naj z začasnimi 

26. meni, da ni dovolj razlogov za 
poziv Komisiji, naj v zvezi z zakonom z 
dne 12. maja 2011 o nacionalnem sodnem 
svetu sproži postopek za ugotavljanje 
kršitev in Sodišču Evropske unije predlaga, 
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odredbami začasno ustavi dejavnosti 
novega nacionalnega sodnega sveta;

naj z začasnimi odredbami začasno ustavi 
dejavnosti novega nacionalnega sodnega 
sveta;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 12. maja 2011 o 
nacionalnem sodnem svetu sproži postopek 
za ugotavljanje kršitev in Sodišču 
Evropske unije predlaga, naj z začasnimi 
odredbami začasno ustavi dejavnosti 
novega nacionalnega sodnega sveta;

26. poziva Komisijo, naj v zvezi z 
zakonom z dne 8. decembra 2017 o 
nacionalnem sodnem svetu sproži postopek 
za ugotavljanje kršitev in Sodišču 
Evropske unije predlaga, naj z začasnimi 
odredbami začasno ustavi dejavnosti 
novega nacionalnega sodnega sveta;

Or. en

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

Predlog resolucije
Podnaslov 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

Predpisi, ki urejajo organizacijo splošnih 
sodišč in imenovanje predsednikov sodišč

Predpisi, ki urejajo organizacijo splošnih 
sodišč, imenovanje predsednikov sodišč in 
upokojevanje sodnikov splošnih sodišč

Or. en

Predlog spremembe 120
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da je minister za 
pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi 
generalni državni tožilec, dobil pooblastila, 
da v prehodnem šestmesečnem obdobju po 
lastni presoji imenuje in razreši 
predsednike nižjih sodišč, ter da je v 
obdobju 2017–2018 zamenjal več kot sto 
predsednikov in podpredsednikov sodišč; 
ugotavlja, da je tudi po koncu tega 
obdobja za odstavitev predsednikov sodišč 
še naprej pristojen minister za pravosodje, 
pri čemer v zvezi s tem pooblastilom ni 
praktično nobenih učinkovitih preverjanj; 
poleg tega ugotavlja, da je minister za 
pravosodje dobil tudi druga „disciplinska“ 
pooblastila v razmerju do predsednikov 
sodišč in predsednikov višjih sodišč, ki 
imajo zdaj obsežna upravna pooblastila v 
razmerju do predsednikov nižjih sodišč36; 
obžaluje to veliko oviro za pravno državo 
in neodvisnost sodstva na Poljskem37;

27. ugotavlja, da je minister za 
pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi 
generalni državni tožilec, v skladu z 
načelom suverenosti držav članic na 
področju organizacije sodstva dobil 
pooblastila, da imenuje in razreši 
predsednike nižjih sodišč, tako kot v 
številnih drugih državah članicah; 
ugotavlja, da ima minister za pravosodje 
na Poljskem, tako kot v drugih državah 
članicah, „disciplinska“ pooblastila v 
razmerju do predsednikov sodišč in 
predsednikov višjih sodišč, ki imajo 
upravna pooblastila v razmerju do 
predsednikov nižjih sodišč;

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da je minister za 
pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi 
generalni državni tožilec, dobil pooblastila, 
da v prehodnem šestmesečnem obdobju po 
lastni presoji imenuje in razreši 
predsednike nižjih sodišč, ter da je v 
obdobju 2017–2018 zamenjal več kot sto 
predsednikov in podpredsednikov sodišč; 
ugotavlja, da je tudi po koncu tega obdobja 
za odstavitev predsednikov sodišč še naprej 
pristojen minister za pravosodje, pri čemer 
v zvezi s tem pooblastilom ni praktično 
nobenih učinkovitih preverjanj; poleg tega 
ugotavlja, da je minister za pravosodje 
dobil tudi druga „disciplinska“ pooblastila 
v razmerju do predsednikov sodišč in 
predsednikov višjih sodišč, ki imajo zdaj 
obsežna upravna pooblastila v razmerju do 
predsednikov nižjih sodišč36; obžaluje to 
veliko oviro za pravno državo in 
neodvisnost sodstva na Poljskem37;

27. obžaluje, da je minister za 
pravosodje, ki je v poljskem sistemu tudi 
generalni državni tožilec, dobil pooblastila, 
da v prehodnem šestmesečnem obdobju po 
lastni presoji imenuje in razreši 
predsednike nižjih sodišč, ter da je v 
obdobju 2017–2018 zamenjal več kot sto 
petdeset predsednikov in podpredsednikov 
sodišč; ugotavlja, da je tudi po koncu tega 
obdobja za odstavitev predsednikov sodišč 
še naprej pristojen minister za pravosodje, 
pri čemer v zvezi s tem pooblastilom ni 
praktično nobenih učinkovitih preverjanj; 
poleg tega ugotavlja, da je minister za 
pravosodje dobil tudi druga „disciplinska“ 
pooblastila v razmerju do predsednikov 
sodišč in predsednikov višjih sodišč, ki 
imajo zdaj obsežna upravna pooblastila v 
razmerju do predsednikov nižjih sodišč36; 
obžaluje to veliko oviro za pravno državo 
in neodvisnost sodstva na Poljskem37;

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

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

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

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

(Po podatkih, ki jih je na zahtevo združenja 
poljskih sodnikov Iustitia zagotovilo 
ministrstvo za pravosodje, je bilo na 
podlagi navedenih določb razrešenih 
skupaj 158 predsednikov in 
podpredsednikov sodišč.)

Or. en

Predlog spremembe 122
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. obžaluje, da je bila z zakonom z 
dne 20. decembra 2019 o spremembi 
zakona o splošnih sodiščih in nekaterih 
drugih zakonov, ki je začel veljati 
14. februarja 2020, spremenjena sestava 
skupščin sodnikov in da so bila nekatera 
pooblastila teh organov sodnega 
samoupravljanja prenesena na kolegije 
predsednikov sodišč, ki jih je imenoval 
minister za pravosodje38;

28. ugotavlja, da so poljski organi na 
podlagi zakona z dne 20. decembra 2019 o 
spremembi zakona o splošnih sodiščih in 
nekaterih drugih zakonov, ki je začel 
veljati 14. februarja 2020, lahko v skladu z 
načelom suverenosti držav članic na 
področju organizacije sodstva spremenili 
sestavo skupščin sodnikov in nekatera 
pooblastila teh organov sodnega 
samoupravljanja prenesli na kolegije 
predsednikov sodišč, ki jih je imenoval 
minister za pravosodje;

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

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je Sodišče EU v sodbi 
z dne 5. novembra 201938a ugotovilo, da so 
določbe poljskega zakona o spremembi 
zakona o organizaciji splošnih sodišč, v 
skladu s katerimi se je znižala 
upokojitvena starost za sodnike splošnih 
sodišč, pri čemer je bilo ministru za 
pravosodje omogočeno, da odloča o 
podaljšanju njihovega aktivnega 
službovanja, in uvedla različna 
upokojitvena starost glede na spol, v 
nasprotju s pravom Unije;
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_________________
38a Judgment of the Court of Justice of 
5 November 2019, Commission v Poland, 
C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Predlog spremembe 124
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. obsoja nove določbe, s katerimi so 
bile uvedene dodatne disciplinske kršitve 
in kazni za sodnike in predsednike sodišč, 
saj pomenijo resno grožnjo za neodvisnost 
sodstva39; obsoja nove določbe, v skladu s 
katerimi je prepovedana vsakršna 
politična dejavnost sodnikov, uvedena 
obveznost za sodnike, da javno razkrijejo 
svoje članstvo v združenjih, in bistveno 
omejena posvetovanja organov sodnega 
samoupravljanja, pri čemer te določbe 
zaradi omejevanja svobode izražanja 
sodnikov presegajo načela pravne 
varnosti, nujnosti in sorazmernosti40;

29. priznava ustreznost nove 
zakonodaje, v skladu s katero so 
prepovedane vse politične dejavnosti 
sodnikov, uvedena obveznost za sodnike, 
da javno razkrijejo svoje članstvo v 
združenjih, in bistveno omejena 
posvetovanja organov sodnega 
samoupravljanja, da se okrepi učinkovita 
delitev oblasti ter zagotovi apolitično in 
nepristransko delovanje sodišč;

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

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. obžaluje zlorabo disciplinskih 
postopkov proti sodnikom in tožilcem na 
Poljskem; izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi predloga za odvzem imunitete 
sodniku Igorju Tuleyu, ki ga je javno 
tožilstvo predložilo disciplinskemu senatu 
vrhovnega sodišča; je podobno zaskrbljen 
zaradi disciplinskih postopkov, sproženih 
proti drugim sodnikom, tudi Krystianu 
Markiewiczu, predsedniku združenja 
poljskih sodnikov Iustitia, in Pawłu 
Juszczyszynu; poziva poljske organe, naj 
disciplinske postopke prenehajo 
uporabljati za prikrivanje politično 
motiviranih povračilnih ukrepov proti 
nekaterim sodnikom in tožilcem zaradi 
njihove uporabe prava EU ali javnega 
zagovarjanja pravne države na Poljskem;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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29a. je zaskrbljen zaradi disciplinskih 
postopkov, sproženih proti sodnikom 
splošnih sodišč v zvezi z njihovimi sodnimi 
odločbami ali javnimi izjavami v podporo 
neodvisnosti sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 127
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva poljske organe, naj 
umaknejo nove določbe (o disciplinskih 
kršitvah in drugem), ki sodiščem 
onemogočajo, da proučujejo vprašanja 
neodvisnosti in nepristranskosti drugih 
sodnikov z vidika prava Unije ter 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), s 
čimer se sodnikom onemogoča 
opravljanje dolžnosti po pravu Unije in 
neupoštevanje nacionalnih določb, ki so v 
nasprotju s pravom Unije41;

30. ob upoštevanju pojasnil poljskih 
organov, ki si prizadevajo zagotoviti 
stabilno in pošteno delovanje 
pravosodnega sistema, priznava 
legitimnost uvedbe določb, ki sodiščem 
onemogočajo, da proučujejo vprašanja 
neodvisnosti in nepristranskosti drugih 
sodnikov;

_________________
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

Predlog spremembe 128
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. pozdravlja, da je Komisija v zvezi z 
zgoraj navedenimi novimi določbami 
začela postopek za ugotavljanje kršitev; 
poziva Komisijo, naj v zvezi s predložitvijo 
zadeve Sodišču Evropske unije temu 
sodišču predlaga, naj uporabi hitri 
postopek in odobri začasne odredbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 129
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. pozdravlja, da je Komisija v zvezi z 
zgoraj navedenimi novimi določbami 
začela postopek za ugotavljanje kršitev; 
poziva Komisijo, naj v zvezi s predložitvijo 
zadeve Sodišču Evropske unije temu 
sodišču predlaga, naj uporabi hitri 
postopek in odobri začasne odredbe;

31. glede na pojasnila poljskih 
organov in ugotovitve v okviru tega 
postopka meni, da Komisija nima podlage, 
da bi v zvezi z zgoraj navedenimi novimi 
določbami začela postopek za ugotavljanje 
kršitev; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
predložitvijo zadeve Sodišču Evropske 
unije temu sodišču predlaga, naj uporabi 
hitri postopek in odobri začasne odredbe;

Or. pl

Predlog spremembe 130
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. obsoja umazano kampanjo proti 
poljskim sodnikom in udeležbo javnih 
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uradnikov v njej; poziva poljske organe, 
naj se vzdržijo dejavnosti, ki ogrožajo 
avtoriteto sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 131
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obsoja združitev urada ministra za 
pravosodje z uradom generalnega 
državnega tožilca, večja pooblastila 
generalnega državnega tožilca v razmerju 
do sistema pregona, večja pooblastila 
ministra za pravosodje v zvezi s sodstvom 
(zakon z dne 27. julija 2001 o organizaciji 
splošnih sodišč) in šibek položaj sistema 
nadzora za ta pooblastila (nacionalni svet 
državnih tožilcev), kar pomeni preveč 
pooblastil za eno osebo in ima neposredne 
negativne posledice za neodvisnost 
tožilskega sistema od politike, kot je 
navedla Beneška komisija42;

32. ugotavlja, da združitev urada 
ministra za pravosodje z uradom 
generalnega državnega tožilca, večja 
pooblastila generalnega državnega tožilca 
v razmerju do sistema pregona in večja 
pooblastila ministra za pravosodje v zvezi s 
sodstvom (zakon z dne 27. julija 2001 o 
organizaciji splošnih sodišč) spadajo v 
izključno pristojnost držav članic na 
področju organizacije in strukture 
sodstva;

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja, da je Sodišče EU v sodbi 
z dne 5. novembra 201943a ugotovilo, da je 
zakon o znižanju upokojitvene starosti za 
sodnike splošnih sodišč v nasprotju s 
pravom Unije, saj določa različno 
upokojitveno starost glede na spol za 
poljske javne tožilce in tožilke;
_________________
43a Judgment of the Court of Justice of 
5 November 2019, Commission v Poland, 
C-192/18 ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. se strinja s Komisijo, parlamentarno 
skupščino Sveta Evrope in skupino držav 
proti korupciji, da omenjene ločene 
reforme pravosodnega sistema, ob 
upoštevanju njihovega vzajemnega 
delovanja in splošnega učinka, pomenijo 
hudo, trajno in sistemsko kršitev načela 
pravne države in zakonodajni ter izvršni 
oblasti omogočajo, da odločilno vplivata 
na delovanje sodstva, s čimer se znatno 
slabi neodvisnost sodstva na Poljskem43;

33. se strinja s Komisijo, parlamentarno 
skupščino Sveta Evrope, skupino držav 
proti korupciji in posebnim poročevalcem 
Združenih narodov za neodvisnost 
sodnikov in odvetnikov, da omenjene 
ločene spremembe pravosodnega sistema, 
ob upoštevanju njihovega vzajemnega 
delovanja in splošnega učinka, pomenijo 
hudo, trajno in sistemsko kršitev načela 
pravne države in zakonodajni ter izvršni 
oblasti omogočajo, da odločilno vplivata 
na delovanje sodstva, s čimer se znatno 
slabi neodvisnost sodstva na Poljskem43; 
obsoja destabilizacijski učinek sprejetih 
ukrepov in imenovanj od leta 2016 na 
poljski pravni red;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 134
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. se strinja s Komisijo, 
parlamentarno skupščino Sveta Evrope in 
skupino držav proti korupciji, da 
omenjene ločene reforme pravosodnega 
sistema, ob upoštevanju njihovega 
vzajemnega delovanja in splošnega 
učinka, pomenijo hudo, trajno in 
sistemsko kršitev načela pravne države in 
zakonodajni ter izvršni oblasti omogočajo, 
da odločilno vplivata na delovanje 
sodstva, s čimer se znatno slabi 
neodvisnost sodstva na Poljskem43;

33. poudarja, da mora v tej fazi 
postopka Svet odločiti, ali omenjene 
ločene reforme pravosodnega sistema 
pomenijo jasno tveganje hude kršitve 
načela pravne države na Poljskem;

_________________
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

Predlog spremembe 135
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Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33.  se strinja s Komisijo, 
parlamentarno skupščino Sveta Evrope in 
skupino držav proti korupciji, da 
omenjene ločene reforme pravosodnega 
sistema, ob upoštevanju njihovega 
vzajemnega delovanja in splošnega 
učinka, pomenijo hudo, trajno in 
sistemsko kršitev načela pravne države in 
zakonodajni ter izvršni oblasti omogočajo, 
da odločilno vplivata na delovanje 
sodstva, s čimer se znatno slabi 
neodvisnost sodstva na Poljskem;

33. glede na pojasnila poljskih 
organov in ugotovitve v okviru tega 
postopka zgoraj omenjene reforme 
pravosodnega sistema, ob upoštevanju 
njihove utemeljitve in namena, ne 
pomenijo hude, trajne in sistemske kršitve 
načela pravne države ter omogočajo 
krepitev načela nadzora in ravnotežja med 
zakonodajno, izvršno in sodno vejo 
oblasti, tako da skupaj vplivajo na 
pravosodni sistem na Poljskem;

_________________
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

Predlog spremembe 136
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

Varstvo temeljnih pravic, vključno s 
pravicami pripadnikov manjšin, na 
Poljskem

črtano
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Or. pl

Predlog spremembe 137
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravica do poštenega sojenja črtano

Or. pl

Predlog spremembe 138
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je zaskrbljen zaradi poročil o 
domnevnih neupravičenih zamudah v 
sodnih postopkih, težavah z dostopom do 
pravne pomoči med prijetjem ter primeri 
nezadostnega spoštovanja zaupnosti 
komunikacije med odvetnikom in 
stranko44;

črtano

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

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je zaskrbljen zaradi poročil o 
domnevnih neupravičenih zamudah v 
sodnih postopkih, težavah z dostopom do 
pravne pomoči med prijetjem ter primeri 
nezadostnega spoštovanja zaupnosti 
komunikacije med odvetnikom in 
stranko44;

34. je zaskrbljen zaradi poročil o 
domnevnih neupravičenih zamudah v 
sodnih postopkih, težavah z dostopom do 
pravne pomoči med prijetjem ter primeri 
nezadostnega spoštovanja zaupnosti 
komunikacije med odvetnikom in 
stranko44; poziva Komisijo, naj podrobno 
spremlja položaj odvetnikov na Poljskem; 
želi opozoriti, da imajo državljani v skladu 
s členom 48 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah pravico, da jim svetuje, 
jih zagovarja ali zastopa neodvisen 
odvetnik;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 140
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je zaskrbljen zaradi poročil o 
domnevnih neupravičenih zamudah v 
sodnih postopkih, težavah z dostopom do 
pravne pomoči med prijetjem ter primeri 
nezadostnega spoštovanja zaupnosti 
komunikacije med odvetnikom in 
stranko44;

34. je seznanjen s poročili o 
domnevnih neupravičenih zamudah v 
sodnih postopkih, težavah z dostopom do 
pravne pomoči med prijetjem ter primeri 
nezadostnega spoštovanja zaupnosti 
komunikacije med odvetnikom in 
stranko44;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 141
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je zaskrbljen, ker lahko od začetka 
veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem 
sodišču, tj. 14. februarja 2020, le izredni 
senat odloča, ali je sodnik ali sodišče 
neodvisno in nepristransko, s čimer so 
državljani prikrajšani za pomemben 
element sodne presoje na vseh preostalih 
stopnjah45;

črtano

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

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je zaskrbljen, ker lahko od začetka 
veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem 

35. je zaskrbljen, ker lahko od začetka 
veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem 
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sodišču, tj. 14. februarja 2020, le izredni 
senat odloča, ali je sodnik ali sodišče 
neodvisno in nepristransko, s čimer so 
državljani prikrajšani za pomemben 
element sodne presoje na vseh preostalih 
stopnjah45;

sodišču, tj. 14. februarja 2020, le izredni 
senat, katerega neodvisnost in 
nepristranskost sta že sami po sebi 
vprašljivi, odloča, ali je sodnik ali sodišče 
neodvisno in nepristransko, s čimer so 
državljani prikrajšani za pomemben 
element sodne presoje na vseh preostalih 
stopnjah45; poudarja, da mora zaradi 
pravice do poštenega sojenja v skladu s 
sodno prakso Sodišča vsako sodišče po 
uradni dolžnosti preveriti, ali izpolnjuje 
merila neodvisnosti in nepristranskosti45a;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 143
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je zaskrbljen, ker lahko od začetka 
veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem 
sodišču, tj. 14. februarja 2020, le izredni 
senat odloča, ali je sodnik ali sodišče 
neodvisno in nepristransko, s čimer so 
državljani prikrajšani za pomemben 
element sodne presoje na vseh preostalih 
stopnjah45;

35. ugotavlja, da lahko od začetka 
veljavnosti sprememb zakona o vrhovnem 
sodišču, tj. 14. februarja 2020, le izredni 
senat odloča, ali je sodnik ali sodišče 
neodvisno in nepristransko;

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

Predlog spremembe 144
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva poljske organe, naj v 
zadevah, povezanih s skrivnimi zapori 
CIE na Poljskem, v celoti izvajajo sodbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti in svoboda 
izražanja, vključno z akademsko svobodo

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 146
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Podnaslov 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti in svoboda 
izražanja, vključno z akademsko svobodo

Svoboda in pluralnost medijev
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Or. en

Predlog spremembe 147
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Podnaslov 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti in svoboda 
izražanja, vključno z akademsko svobodo

Pravica do obveščenosti in svoboda 
izražanja

Or. en

Predlog spremembe 148
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poudarja, da sta svoboda in 
pluralnost medijev neločljivo povezani z 
demokracijo in pravno državo ter da sta 
pravica do obveščanja in pravica do 
obveščenosti del osnovnih demokratičnih 
vrednot, na katerih temelji Evropska 
unija;

Or. en

Predlog spremembe 149
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe
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36. opozarja, da je Parlament v 
resoluciji z dne 14. septembra 2016 izrazil 
pomisleke glede že sprejetega poljskega 
zakona o medijih ter na novo predlaganih 
sprememb zakona; ponovno poziva 
Komisijo, naj izvede oceno sprejete 
zakonodaje z vidika njene združljivosti s 
pravom Unije, zlasti v zvezi z zakonodajo 
o javnih medijih;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. opozarja, da je Parlament v 
resoluciji z dne 14. septembra 2016 izrazil 
pomisleke glede že sprejetega poljskega 
zakona o medijih ter na novo predlaganih 
sprememb zakona; ponovno poziva 
Komisijo, naj izvede oceno sprejete 
zakonodaje z vidika njene združljivosti s 
pravom Unije, zlasti v zvezi z zakonodajo o 
javnih medijih;

36. opozarja, da je Parlament v 
resoluciji z dne 14. septembra 2016 izrazil 
pomisleke glede že sprejetega poljskega 
zakona o medijih ter na novo predlaganih 
sprememb zakona; ponovno poziva 
Komisijo, naj izvede oceno sprejete 
zakonodaje z vidika njene združljivosti s 
pravom Unije, zlasti s členom 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
zakonodajo Unije o javnih medijih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. poudarja, da je Parlament v 
resoluciji z dne 16. januarja 2020 pozval 
Svet, naj na zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU obravnava nove 
dogodke na področju svobode izražanja, 
vključno s svobodo medijev; obsoja 
primere cenzuriranja vsebine javnih 
radiodifuznih hiš na Poljskem;

Or. en

Predlog spremembe 152
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri 
politiki čezmerno vlagajo tožbe proti 
novinarjem zaradi obrekovanja, pa tudi, 
ker se izrekajo denarne kazni in začasna 
prepoved opravljanja novinarskega 
poklica; izraža bojazen zaradi 
negativnega vpliva na poklic ter 
neodvisnost novinarjev in medijev46;

črtano

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

Or. pl

Predlog spremembe 153
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri 
politiki čezmerno vlagajo tožbe proti 
novinarjem zaradi obrekovanja, pa tudi, ker 
se izrekajo denarne kazni in začasna 
prepoved opravljanja novinarskega 
poklica; izraža bojazen zaradi negativnega 
vpliva na poklic ter neodvisnost novinarjev 
in medijev46;

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri 
politiki čezmerno vlagajo tožbe proti 
novinarjem zaradi obrekovanja, pa tudi, ker 
se izrekajo denarne kazni in začasna 
prepoved opravljanja novinarskega 
poklica; izraža bojazen zaradi negativnega 
vpliva na poklic ter neodvisnost novinarjev 
in medijev46; poziva poljske organe, naj v 
sodelovanju z novinarskimi 
organizacijami ustanovijo neodvisen in 
nepristranski regulativen organ, ki bo 
spremljal in dokumentiral napade na 
novinarje in tožbe, katerih namen je 
utišati ali ustrahovati neodvisne medije, 
ter poročal o njih, ter zagotovijo dostop do 
ustreznih pravnih sredstev; poziva poljske 
organe, naj v celoti izvajajo priporočilo 
Sveta Evrope CM/Rec(2016)4 o zaščiti 
novinarstva in varnosti novinarjev in 
drugih medijskih akterjev;

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

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

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri 
politiki čezmerno vlagajo tožbe proti 
novinarjem zaradi obrekovanja, pa tudi, ker 
se izrekajo denarne kazni in začasna 
prepoved opravljanja novinarskega 
poklica; izraža bojazen zaradi negativnega 

37. je zelo zaskrbljen, ker nekateri 
politiki čezmerno vlagajo tožbe proti 
novinarjem zaradi obrekovanja, pa tudi, ker 
se izrekajo denarne kazni in začasna 
prepoved opravljanja novinarskega 
poklica; izraža bojazen zaradi negativnega 
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vpliva na poklic ter neodvisnost novinarjev 
in medijev46;

vpliva na poklic ter neodvisnost novinarjev 
in medijev46; poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo proti strateškim tožbam 
za onemogočanje udeležbe javnosti, s 
katero bi medije zaščitili pred šikanoznimi 
tožbami v Uniji, katerih namen je 
utišanje, ustrahovanje ali bankrotiranje 
medijev;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. izraža zaskrbljenost glede uporabe 
in grožnje tožb zaradi obrekovanja proti 
akademikom in poljskemu varuhu 
človekovih pravic; poziva poljske organe, 
naj spoštujejo svobodo govora in 
akademsko svobodo; obsoja poskuse 
utišanja poljskega varuha človekovih 
pravic, tj. neodvisne institucije, določene s 
poljsko ustavo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. je zaskrbljen zaradi prijavljenih 
primerov odvzema prostosti novinarjem, 
ki so s poročanjem o protestih proti 
omejitvi gibanja opravljali svoje delo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 37 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37b. je zaskrbljen zaradi ukrepov 
poljskih organov v zadnjih letih, ki 
vključujejo preoblikovanje javne 
radiodifuzne hiše v provladno 
radiodifuzno hišo, oviranje neodvisnih in 
odklonilnih glasov v javnih medijih in 
njihovih organih upravljanja ter izvajanje 
nadzora nad radiofuzno vsebino. Zadnji 
primer je povezan z javnim poljskim 
radiem Radio Three (znan kot Troika), ki 
so ga obtožili cenzuriranja protivladne 
pesmi, ki se je uvrstila na vrh lestvic, saj 
so bile internetne povezave in novice o 
pesmi na spletni strani postaje 
onemogočene kmalu po predvajanju 
oddaje z lestvico; obžaluje, da je Poljska 
na svetovni lestvici svobode tiska od 
leta 2015 nazadovala z 18. na 62. mesto; 
poudarja, da člen 11 Listine EU o 
temeljnih pravicah določa, da je treba 
spoštovati svobodo in pluralnost medijev; 
poudarja, da člen 54 poljske ustave 
zagotavlja svobodo izražanja in 
prepoveduje cenzuro;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva poljski parlament, naj 
razveljavi poglavje 6c zakona z dne 
18. decembra 1998 o inštitutu 
nacionalnega spomina – komisiji za 
pregon zločinov zoper poljski narod, ki 
ogroža svobodo govora in neodvisne 
raziskave, saj je v skladu z njim 
povzročanje škode ugledu Poljske in 
njenega naroda, na primer z obtožbami o 
sodelovanju Poljske ali Poljakov v 
holokavstu, obravnavano kot civilni 
prekršek, v zvezi s katerim je mogoče 
vložiti tožbo pred civilnim sodiščem47;

črtano

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

Or. pl

Predlog spremembe 159
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva poljski parlament, naj 
razveljavi poglavje 6c zakona z dne 
18. decembra 1998 o inštitutu 
nacionalnega spomina – komisiji za 
pregon zločinov zoper poljski narod, ki 
ogroža svobodo govora in neodvisne 
raziskave, saj je v skladu z njim 
povzročanje škode ugledu Poljske in 

črtano
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njenega naroda, na primer z obtožbami o 
sodelovanju Poljske ali Poljakov v 
holokavstu, obravnavano kot civilni 
prekršek, v zvezi s katerim je mogoče 
vložiti tožbo pred civilnim sodiščem47;
_________________
47 See as well the Statement of 
28 June 2018 by the OSCE Representative 
on Freedom of the Media.

Or. pl

Predlog spremembe 160
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva poljski parlament, naj 
razveljavi poglavje 6c zakona z dne 
18. decembra 1998 o inštitutu 
nacionalnega spomina – komisiji za 
pregon zločinov zoper poljski narod, ki 
ogroža svobodo govora in neodvisne 
raziskave, saj je v skladu z njim 
povzročanje škode ugledu Poljske in 
njenega naroda, na primer z obtožbami o 
sodelovanju Poljske ali Poljakov v 
holokavstu, obravnavano kot civilni 
prekršek, v zvezi s katerim je mogoče 
vložiti tožbo pred civilnim sodiščem47;

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 161
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda zbiranja črtano

Or. pl

Predlog spremembe 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil 
spremenjen 13. decembra 2016, črta 
določbe, s katerimi se daje prednost 
„cikličnim“ zbiranjem, ki jih odobri 
vlada48; poziva organe, naj ne uvajajo 
kazenskih sankcij proti ljudem, ki se 
udeležujejo mirnih zborovanj ali 
protidemonstracij, ter naj umaknejo 
kazenske obtožbe proti miroljubnim 
protestnikom;

črtano

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen 
13. decembra 2016, črta določbe, s 
katerimi se daje prednost „cikličnim“ 
zbiranjem, ki jih odobri vlada48; poziva 
organe, naj ne uvajajo kazenskih sankcij 
proti ljudem, ki se udeležujejo mirnih 
zborovanj ali protidemonstracij, ter naj 
umaknejo kazenske obtožbe proti 
miroljubnim protestnikom;

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen 
13. decembra 2016, črta določbe, s 
katerimi se daje prednost „cikličnim“ 
zbiranjem, ki jih odobri vlada48; poziva 
organe, naj ne uvajajo kazenskih sankcij 
proti ljudem, ki se udeležujejo mirnih 
zborovanj ali protidemonstracij, ter naj 
umaknejo kazenske obtožbe proti 
miroljubnim protestnikom; poleg tega 
poziva organe, naj ustrezno zaščitijo 
mirna zborovanja; je zaskrbljen zaradi 
sedanje prepovedi javnih zborovanj brez 
uvedbe stanja naravne nesreče kot 
posledice pandemije COVID-19 in 
poudarja, da je treba pri omejevanju 
pravice do združevanja med krizo zaradi 
pandemije COVID-19 uporabiti načelo 
sorazmernosti;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 164
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
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spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen 
13. decembra 2016, črta določbe, s 
katerimi se daje prednost „cikličnim“ 
zbiranjem, ki jih odobri vlada48; poziva 
organe, naj ne uvajajo kazenskih sankcij 
proti ljudem, ki se udeležujejo mirnih 
zborovanj ali protidemonstracij, ter naj 
umaknejo kazenske obtožbe proti 
miroljubnim protestnikom;

spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen 
13. decembra 2016, črta določbe, s 
katerimi se daje prednost „cikličnim“ 
zbiranjem, ki jih odobri vlada48; poziva 
organe, naj ne uvajajo kazenskih sankcij 
proti ljudem, ki se udeležujejo mirnih 
zborovanj ali protidemonstracij, ter naj 
umaknejo kazenske obtožbe proti 
miroljubnim protestnikom; poziva organe, 
naj ustrezno zaščitijo mirna zborovanja in 
sodijo tistim, ki nasilno napadajo 
udeležence mirnih zborovanj;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 165
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil 
spremenjen 13. decembra 2016, črta 
določbe, s katerimi se daje prednost 
„cikličnim“ zbiranjem, ki jih odobri 
vlada48; poziva organe, naj ne uvajajo 
kazenskih sankcij proti ljudem, ki se 
udeležujejo mirnih zborovanj ali 
protidemonstracij, ter naj umaknejo 
kazenske obtožbe proti miroljubnim 
protestnikom;

39. opozarja, da je 2. aprila 2017 
začela veljati sprememba zakona o javnih 
zborovanjih, katerega člen 12(1) je bil 
spremenjen z uvedbo pravila, ki določa, 
da ni dovoljeno organizirati različnih 
zborovanj na razdalji manj kot 100 
metrov, s čimer se zmanjša možnost 
ogrožanja varnosti udeležencev sočasnih 
zborovanj s povečanjem razdalje med 
njimi, medtem ko imajo njihovi udeleženci 
možnost izraziti svoje mnenje; opozarja, 
da imajo osebe in organizacije pravico 
organizirati zborovanja, če so izpolnjeni 
formalni pogoji, določeni v zakonu z dne 
24. julija 2015;
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_________________
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

Predlog spremembe 166
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
spoštuje pravico do svobode zbiranja in iz 
veljavnega zakona z dne 24. julija 2015 o 
javnih zborovanjih, kakor je bil 
spremenjen 13. decembra 2016, črta 
določbe, s katerimi se daje prednost 
„cikličnim“ zbiranjem, ki jih odobri 
vlada48; poziva organe, naj ne uvajajo 
kazenskih sankcij proti ljudem, ki se 
udeležujejo mirnih zborovanj ali 
protidemonstracij, ter naj umaknejo 
kazenske obtožbe proti miroljubnim 
protestnikom;

39. opozarja, da imajo osebe in 
organizacije pravico organizirati 
zborovanja, če izpolnijo formalne pogoje, 
določene v zakonu z dne 24. julija 2015, in 
da bo policija ukrepala le proti osebam, ki 
kršijo veljavni pravni red, in sicer tako, da 
jih bo najprej poskusila ločiti od 
udeležencev zborovanja, ki mirno izražajo 
svoje mnenje; poleg tega opozarja, da je 
ustavno sodišče poudarilo, da je uvedba 
instituta „cikličnih“ zbiranj dodaten in 
nov način za opredelitev pravnega okvira 
za uveljavljanje pravice do svobode 
zbiranja;

_________________
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

Predlog spremembe 167
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
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Podnaslov 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda združevanja črtano

Or. pl

Predlog spremembe 168
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva poljske organe, naj 
spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj 
civilne družbe49, da bi zagotovili dostop do 
javnih sredstev ključnim skupinam civilne 
družbe ter pravično, nepristransko in 
pregledno razdeljevanje javnih sredstev 
civilni družbi, s čimer bi zagotovili 
pluralistično zastopanost;

črtano

_________________
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

Predlog spremembe 169
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva poljske organe, naj 40. poziva poljske organe, naj 
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spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne 
družbe49, da bi zagotovili dostop do javnih 
sredstev ključnim skupinam civilne družbe 
ter pravično, nepristransko in pregledno 
razdeljevanje javnih sredstev civilni družbi, 
s čimer bi zagotovili pluralistično 
zastopanost;

spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne 
družbe49, da bi zagotovili dostop do javnih 
sredstev ključnim skupinam civilne družbe 
ter pravično, nepristransko in pregledno 
razdeljevanje javnih sredstev civilni družbi, 
s čimer bi zagotovili pluralistično 
zastopanost; poziva Komisijo, naj oceni 
izvedljivost statuta za evropska združenja 
in neprofitne organizacije, da bi v celoti 
zagotovili svobodo združevanja v vsej 
Uniji; ponovno poziva k zagotovitvi 
ustreznih finančnih sredstev za te 
organizacije z različnimi instrumenti 
financiranja na ravni Unije, kot so 
program za pravice in vrednote v okviru 
večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 in drugi pilotni 
projekti Unije;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 170
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva poljske organe, naj 
spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj 
civilne družbe49, da bi zagotovili dostop do 
javnih sredstev ključnim skupinam civilne 
družbe ter pravično, nepristransko in 
pregledno razdeljevanje javnih sredstev 
civilni družbi, s čimer bi zagotovili 
pluralistično zastopanost;

40. poudarja, de je v okviru obstoječe 
zakonodaje v celoti zagotovljeno pravično, 
nepristransko in pregledno razdeljevanje 
javnih sredstev in da je postopek za 
dodelitev sredstev urejen tudi v zakonu o 
nacionalnem inštitutu svobode; ugotavlja, 
da v skladu s postopkom vsako vlogo za 
financiranje ocenita dva zunanja 
strokovnjaka in da se pred objavo vsakega 
javnega natečaja opravi posvetovanje z 
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nevladnimi organizacijami o vseh pogojih 
natečaja, ki jih odobri tudi svet 
nacionalnega inštituta svobode; poudarja, 
da imajo vse nevladne organizacije in vsa 
združenja nevladnih organizacij pravico 
predložiti svoje pripombe in predloge 
sprememb v tabelo; poudarja, da so 
merila o izpolnjevanju pogojev 
pluralistična in vključujejo vse, za 
sredstva pa lahko zaprosijo vse 
organizacije civilne družbe in nevladne 
organizacije, ki ustrezajo opredelitvi iz 
člena 3 zakona o javni koristi in 
prostovoljstvu;

_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva poljske organe, naj 
spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne 
družbe49, da bi zagotovili dostop do javnih 
sredstev ključnim skupinam civilne družbe 
ter pravično, nepristransko in pregledno 
razdeljevanje javnih sredstev civilni družbi, 
s čimer bi zagotovili pluralistično 
zastopanost;

40. poziva poljske organe, naj 
spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne 
družbe49, da bi zagotovili dostop do javnih 
sredstev ključnim skupinam civilne družbe 
na vseh ravneh, pravično, nepristransko in 
pregledno razdeljevanje javnih sredstev 
civilni družbi, ki ima čedalje manj 
prostora za delovanje, in pluralistično 
zastopanost; poziva k hitremu sprejetju 
programa za pravice in vrednote z 
ustreznimi finančnimi sredstvi za področje 
vrednot Unije;
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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 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. en

Predlog spremembe 172
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zasebnost in varstvo podatkov črtano

Or. pl

Predlog spremembe 173
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. ponovno poudarja sklepe iz svoje 
resolucije z dne 14. septembra 2016, da 
postopkovna jamstva in materialni pogoji, 
določeni v zakonu z dne 10. junija 2016 o 
protiterorističnih dejavnostih in zakonu z 
dne 6. aprila 1990 o policiji za izvajanje 
tajnega nadzorovanja, ne zadostujejo za 
preprečevanje prekomernega 
nadzorovanja ali neupravičenega 
poseganja v zasebnost in varstvo podatkov 
posameznikov, med drugim voditeljev 
opozicije in civilne družbe50; ponovno 
poziva Komisijo, naj izvede oceno sprejete 

črtano
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zakonodaje z vidika njene združljivosti s 
pravom Unije, poljske organe pa poziva, 
naj v celoti spoštujejo zasebnost vseh 
državljanov;
_________________
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

Predlog spremembe 174
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. ponovno poudarja sklepe iz svoje 
resolucije z dne 14. septembra 2016, da 
postopkovna jamstva in materialni pogoji, 
določeni v zakonu z dne 10. junija 2016 o 
protiterorističnih dejavnostih in zakonu z 
dne 6. aprila 1990 o policiji za izvajanje 
tajnega nadzorovanja, ne zadostujejo za 
preprečevanje prekomernega 
nadzorovanja ali neupravičenega 
poseganja v zasebnost in varstvo podatkov 
posameznikov, med drugim voditeljev 
opozicije in civilne družbe50; ponovno 
poziva Komisijo, naj izvede oceno sprejete 
zakonodaje z vidika njene združljivosti s 
pravom Unije, poljske organe pa poziva, 
naj v celoti spoštujejo zasebnost vseh 
državljanov;

41. poudarja, da zakon z dne 10. junija 
2016 o protiterorističnih dejavnostih 
zagotavlja pravno podlago za sistemske 
rešitve, ki jih je Poljska sprejela na 
področju protiterorističnih dejavnosti, in 
da imajo njegove določbe med drugim cilj, 
da organom in drugim subjektom 
omogočijo sprejemanje učinkovitih in 
sorazmernih ukrepov proti terorističnim 
grožnjam; zato poudarja, da se določbe 
tega zakona o možnosti izvajanja 
operativnega nadzora nanašajo le na 
osebe, za katere se domneva, da bi lahko 
bile vključene v teroristične dejavnosti in 
niso poljski državljani; poleg tega 
poudarja, da organi na Poljskem pri 
obdelavi podatkov, vključno z osebnimi 
podatki, ravnajo v skladu z določbami 
zakona z dne 14. decembra 2018 o varstvu 
osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
okviru preprečevanja in boja proti 
kriminalu, in zakona z dne 5. avgusta 
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2010 o varstvu tajnih podatkov ter 
predpisov, ki določajo pristojnosti 
posameznih služb; ugotavlja, da so 
določbe iz zgoraj navedenih zakonov v 
skladu z zakonodajo EU na tem področju, 
vključno z Direktivo (EU) 2016/680 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ; 
navaja, da ima policija v skladu s členom 
20 zakona z dne 4. aprila 1990 o policiji 
pravico obdelovati podatke, vključno z 
osebnimi podatki, v skladu s svojimi 
zakonsko predpisanimi nalogami in ob 
upoštevanju zakonskih omejitev; 
poudarja, da se operativni nadzor (tajno 
nadzorovanje) lahko izvaja le s soglasjem 
sodišča, če je njegov namen odkrivanje in 
ugotavljanje identitete storilcev ter 
zbiranje in dopolnjevanje dokazov, ki jih 
je zaseglo državno tožilstvo, v zvezi z 
naklepnimi kaznivimi dejanji, določenimi 
v točkah 1–9 člena 19(1) navedenega 
zakona, in če drugi ukrepi niso bili 
učinkoviti ali ne bodo koristni; navaja, da 
zakon v nujnih primerih, ko bi lahko 
prišlo do izgube informacij oziroma 
izbrisa ali uničenja dokazov o kaznivem 
dejanju, dopušča, da lahko policija po 
pridobitvi pisnega soglasja pristojnega 
državnega tožilca izvede ta ukrep brez 
soglasja sodišča; ugotavlja, da mora 
policija kljub temu hkrati pred sodiščem 
vložiti zahtevek za izdajo ustrezne odločbe 
v zvezi s tem; če sodišče v petih dneh od 
dneva odreditve operativnega nadzora ne 
da soglasja, se nadzor prekine in gradivo, 
zbrano med izvajanjem nadzora, se 
navede v zapisniku in uradno uniči; 
ugotavlja, da se v zvezi s tem uporablja 
načelo sodnega nadzora in nadzora s 
strani državnega tožilstva;
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_________________
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

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

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. je zelo zaskrbljen, ker je poljsko 
ministrstvo za digitalne zadeve 
22. aprila 2020 operaterju poštnih storitev 
posredovalo osebne podatke iz 
univerzalnega elektronskega sistema za 
registracijo prebivalstva (seznama 
PESEL), da bi olajšalo organizacijo 
predsedniških volitev 10. maja 2020 z 
glasovanjem po pošti, čeprav za to ni bilo 
pravne podlage, saj je poljski parlament 
sprejel predlog zakona, ki dovoljuje 
vsesplošno glasovanje po pošti, šele 
7. maja 2020; poleg tega ugotavlja, da se 
seznam PESTEL razlikuje od volilnega 
imenika in obsega tudi osebne podatke 
državljanov drugih držav članic EU, zato 
bi lahko tak prenos pomenil morebitno 
kršitev Uredbe (EU) 2016/679; opozarja, 
da je Evropski odbor za varstvo podatkov 
(EOVP) to vprašanje obravnaval na seji 
5. maja 2020 in v naslednjih izjavah 
poudaril, da lahko javni organi razkrijejo 
informacije o posameznikih na volilnih 
seznamih, vendar le, če to izrecno 
dovoljuje pravo države članice;
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Or. en

Predlog spremembe 176
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolna vzgoja črtano

Or. pl

Predlog spremembe 177
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Podnaslov 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolna vzgoja črtano

Or. en

Predlog spremembe 178
Terry Reintke

Predlog resolucije
Podnaslov 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolna vzgoja Celovita spolna vzgoja

Or. en

Predlog spremembe 179
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa
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Predlog resolucije
Podnaslov 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolna vzgoja Vzgoja

Or. pl

Predlog spremembe 180
Beata Kempa

Predlog resolucije
Podnaslov 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolna vzgoja Vzgoja

Or. pl

Predlog spremembe 181
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 

črtano
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starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in 
intimnih odnosih med ljudmi; poudarja, 
kako pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;
_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 
14 April 2020.

Or. pl

Predlog spremembe 182
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in 
intimnih odnosih med ljudmi; poudarja, 
kako pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 183
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in 
intimnih odnosih med ljudmi; poudarja, 
kako pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

42. poudarja, da je osnutek 
spremembe kazenskega zakonika, ki 
zadeva inkriminacijo spodbujanja 
pedofilskega vedenja, pripravila 
državljanska iniciativa „Stop pedofiliji“, in 
poudarja, da to ne pomeni inkriminacije 
vzgoje, temveč prepoved spodbujanja 
pedofilije;

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

Or. pl

Predlog spremembe 184
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 42
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Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in 
intimnih odnosih med ljudmi; poudarja, 
kako pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

42. poudarja, da je osnutek 
spremembe kazenskega zakonika, ki 
zadeva inkriminacijo spodbujanja 
pedofilskega vedenja, pripravila 
državljanska iniciativa „Stop pedofiliji“; 
poudarja, da to ne pomeni inkriminacije 
vzgoje, temveč prepoved spodbujanja 
pedofilije;

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

Or. pl

Predlog spremembe 185
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
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zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in intimnih 
odnosih med ljudmi; poudarja, kako 
pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 
dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in intimnih 
odnosih med ljudmi; poudarja, kako 
pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja; poziva poljsko vlado, naj ne 
sprejme predlaganega osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, in poljske organe, 
naj zagotovijo, da imajo mladi dostop do 
celovite spolne vzgoje v skladu s standardi 
Svetovne zdravstvene organizacije ter da 
tisti, ki zagotavljajo tako vzgojo in 
informacije, pri tem uživajo dejansko in 
objektivno podporo;

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

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

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je sejmu 
predložila iniciativa „Stop pedofiliji“, 
zaradi skrajno nejasnih, širokih in 
nesorazmernih določb, katerih namen je 

42. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice51, zaradi izvirnega besedila 
osnutka zakona o spremembi člena 200b 
poljskega kazenskega zakonika, ki jo je 
sejmu predložila iniciativa „Stop 
pedofiliji“, zaradi skrajno nejasnih, širokih 
in nesorazmernih določb, katerih namen je 
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dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in intimnih 
odnosih med ljudmi; poudarja, kako 
pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

dejansko inkriminirati spolno vzgojo 
mladoletnikov, njihovega področja 
uporabe, ki lahko zajema vse osebe, zlasti 
starše, učitelje in pedagoge, usposobljene 
za spolno vzgojo, ter zagrožene kazni, in 
sicer do tri leta zaporne kazni za 
poučevanje o spolnosti, zdravju in intimnih 
odnosih med ljudmi; poudarja, kako 
pomembni sta zdravstvena in spolna 
vzgoja;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 187
Malin Björk, Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. poudarja, da je spolna vzgoja, ki je 
prilagojena starosti in temelji na dokazih, 
za mlade bistvena, da izoblikujejo 
spretnosti za sklepanje zdravih, 
enakopravnih, ljubečih in varnih odnosov 
brez diskriminacije, prisile in nasilja; 
meni, da celovita spolna vzgoja pripomore 
tudi k pozitivnim rezultatom na področju 
enakosti spolov, vključno s 
preoblikovanjem škodljivih norm glede 
spola in odnosa do nasilja na podlagi 
spola, ter tako pomaga preprečevati 
nasilje intimnih partnerjev in spolno 
prisilo, homofobijo in transfobijo, 
prekiniti molk v zvezi s spolnim nasiljem, 
izkoriščanjem ali zlorabo in mlade 
spodbuditi, da poiščejo pomoč; poziva 
Poljsko, naj zagotovi dostop do 
znanstveno natančne in celovite spolne 
vzgoje za vse osnovnošolce in srednješolce 
v skladu s standardi SZO;
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Or. en

Predlog spremembe 188
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. opozarja, da mora Unija v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije v 
celoti upoštevati „odgovornost držav 
članic za vsebino poučevanja in 
organizacijo izobraževalnih sistemov“, 
obenem pa podpirati, dopolnjevati in 
usklajevati razvoj izobraževanja;

Or. pl

Predlog spremembe 189
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 190
Roberta Metsola, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE652.541v01-00 116/152 AM\1206319SL.docx

SL

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

črtano

Or. en

Predlog spremembe 191
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

Družinsko pravo

Or. pl

Predlog spremembe 193
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

Pravice žensk

Or. en
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Predlog spremembe 194
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;

črtano

_________________
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

Predlog spremembe 195
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 

črtano
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prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;
_________________
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

Predlog spremembe 196
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;

črtano

_________________
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
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Predlog spremembe 197
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je poudaril, 
da je univerzalni dostop do zdravstvenega 
varstva, zlasti spolnega in reproduktivnega 
zdravstvenega varstva ter s tem povezanih 
pravic, temeljna človekova pravica52;

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je poudaril, 
da je univerzalni dostop do zdravstvenega 
varstva, zlasti spolnega in reproduktivnega 
zdravstvenega varstva ter s tem povezanih 
pravic, temeljna človekova pravica52; 
poziva poljski parlament, naj zavrne vse 
zakonodajne predloge, katerih namen je 
nadaljnje ogrožanje spolnih in 
reproduktivnih pravic žensk; odločno trdi, 
da je odrekanje storitev na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic oblika nasilja nad ženskami in 
dekleti; poziva poljske organe, naj 
priznavajo neodtujljivo pravico žensk do 
fizičnega in svobodnega odločanja glede 
pravice do dostopa do reproduktivnih 
zdravstvenih storitev v polnem obsegu, 
vključno z varnim in zakonitim splavom, 
in sprejmejo ukrepe za popolno izvajanje 
sodb, ki jih je v zadevah proti Poljski 
izreklo Evropsko sodišče za človekove 
pravice, ki je odločilo, da restriktivni 
zakoni in pomanjkljivo izvajanje pomenijo 
kršenje človekovih pravic; 

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 198
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;

43. opozarja, da ima vsakdo pravico do 
življenja in da je to najvišja pravica, ki je 
podlaga za obstoj celotnega pravnega reda 
in temelj Evropske unije;

_________________
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

Predlog spremembe 199
Malin Björk, Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je poudaril, 
da je univerzalni dostop do zdravstvenega 

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, kar bi pomenilo, da 
je dostop do oskrbe, povezane s splavom, 
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varstva, zlasti spolnega in reproduktivnega 
zdravstvenega varstva ter s tem povezanih 
pravic, temeljna človekova pravica52;

na Poljskem pravzaprav prepovedan, saj 
se večina zakonitih splavov opravi prav iz 
tega razloga, pri čemer je poudaril, da je 
univerzalni dostop do zdravstvenega 
varstva, zlasti spolnega in reproduktivnega 
zdravstvenega varstva ter s tem povezanih 
pravic, temeljna človekova pravica52;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 200
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;

43. poudarja, da je v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah in sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice spolno in 
reproduktivno zdravje žensk povezano z 
različnimi človekovimi pravicami, 
vključno s pravico do življenja in 
dostojanstva, prepovedjo nečloveškega in 
ponižujočega ravnanja, pravico do 
zdravstvenega varstva, pravico do 
zasebnosti, pravico do izobraževanja in 
prepovedjo diskriminacije, ki se odražajo 
tudi v poljski ustavi;

_________________
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 
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Human Rights.

Or. en

Predlog spremembe 201
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. opozarja, da je Parlament že v 
resolucijah z dne 14. septembra 2016 in 
15. novembra 2017 ostro kritiziral vsak 
zakonodajni predlog, ki bi prepovedal 
splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, pri čemer je 
poudaril, da je univerzalni dostop do 
zdravstvenega varstva, zlasti spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica52;

43. poudarja, da je osnutek 
spremembe zakona z dne 7. januarja 1993 
o načrtovanju družine, varstvu človeškega 
zarodka in pogojih za dopustnost 
prekinitve nosečnosti, ki ga obravnava 
poljski parlament, državljanska pobuda, 
ki se obravnava v skladu z veljavnimi 
zakonskimi določbami; ugotavlja pa, da 
vlada Republike Poljske ne pripravlja 
spremembe zakona o dostopu do splava;

_________________
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

Predlog spremembe 202
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. ponovno poudarja, da Parlament 
obsoja stališče poljske vlade glede pravic 
žensk; poziva poljsko vlado, naj se 
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odločno zavzame za pravice žensk; poziva 
Poljsko, naj v zvezi s tem spoštuje sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 203
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 43 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43b. poudarja, da je pristojnost Unije 
na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja dopolnilna in podporna, saj so za 
sprejem pravnih aktov na tem področju 
pristojne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 204
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja, da so bili prejšnji 
poskusi nadaljnje omejitve pravice do 
splava, ki je že med najbolj omejenimi v 
Uniji, v letih 2016 in 2018 ustavljeni 
zaradi množičnega nasprotovanja poljskih 
državljanov na pohodih na t. i. črni petek; 
poziva k razveljavitvi zakona, s katerim je 
omejen dostop žensk in deklet do tabletke 
za nujno kontracepcijo;

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 205
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja, da so bili prejšnji 
poskusi nadaljnje omejitve pravice do 
splava, ki je že med najbolj omejenimi v 
Uniji, v letih 2016 in 2018 ustavljeni 
zaradi množičnega nasprotovanja poljskih 
državljanov na pohodih na t. i. črni petek; 
poziva k razveljavitvi zakona, s katerim je 
omejen dostop žensk in deklet do tabletke 
za nujno kontracepcijo;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 206
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja, da so bili prejšnji 
poskusi nadaljnje omejitve pravice do 
splava, ki je že med najbolj omejenimi v 
Uniji, v letih 2016 in 2018 ustavljeni 
zaradi množičnega nasprotovanja poljskih 
državljanov na pohodih na t. i. črni petek; 
poziva k razveljavitvi zakona, s katerim je 
omejen dostop žensk in deklet do tabletke 
za nujno kontracepcijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos
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Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja, da so bili prejšnji 
poskusi nadaljnje omejitve pravice do 
splava, ki je že med najbolj omejenimi v 
Uniji, v letih 2016 in 2018 ustavljeni 
zaradi množičnega nasprotovanja poljskih 
državljanov na pohodih na t. i. črni petek; 
poziva k razveljavitvi zakona, s katerim je 
omejen dostop žensk in deklet do tabletke 
za nujno kontracepcijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 208
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja, da so bili prejšnji poskusi 
nadaljnje omejitve pravice do splava, ki je 
že med najbolj omejenimi v Uniji, v 
letih 2016 in 2018 ustavljeni zaradi 
množičnega nasprotovanja poljskih 
državljanov na pohodih na t. i. črni petek; 
poziva k razveljavitvi zakona, s katerim je 
omejen dostop žensk in deklet do tabletke 
za nujno kontracepcijo;

44. opozarja, da mednarodno pravo ne 
priznava tako imenovane pravice do 
splava in da tudi nobena zavezujoča 
pogodba ne priznava te pravice ter da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice 
večkrat poudarilo, da pravice do 
zasebnosti ni mogoče razlagati v smislu 
privolitve v tako imenovano pravico do 
splava; opozarja, da ta pravica tudi ne 
more izhajati iz mednarodnih običajev, saj 
v veliki večini držav, ki dovoljujejo dostop 
do splava, ta dostop pomeni imuniteto 
pred kazenskim pregonom in ni 
opredeljen kot pravica;

Or. pl

Predlog spremembe 209
Malin Björk, Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis)
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Predlog resolucije
Odstavek 44 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

44a. poudarja, da se ženske, ki želijo 
prekiniti nosečnost, odločajo za pot v 
drugo državo, da bi imele dostop do 
varnih in zakonitih storitev splava, ali pa 
v domači državi prestanejo potencialno 
nevarne postopke, zaradi katerih je lahko 
ogroženo njihovo življenje; ponovno 
opozarja, da je odrekanje storitev na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, vključno z varnim in 
zakonitim splavom, oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti;

Or. en

Predlog spremembe 210
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 44 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

44a. poudarja, da je ministrstvo za 
pravosodje leta 2016 pripravilo osnutek 
predloga za pregled, v katerem je obsodilo 
Istanbulsko konvencijo, ki je najcelovitejši 
instrument, s katerim so bili določeni 
pravno zavezujoči standardi za 
preprečevanje nasilja na podlagi spola; 
poleg tega izraža globoko zaskrbljenost, 
ker je namestnik poljskega ministra za 
pravosodje nedavno izjavil, da bi morala 
Poljska konvencijo obsoditi;

Or. en

Predlog spremembe 211
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sovražni govor, javno diskriminiranje in 
nestrpno vedenje do manjšin in drugih 
ranljivih skupin, vključno z osebami 
LGBTI

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 212
Terry Reintke

Predlog resolucije
Podnaslov 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sovražni govor, javno diskriminiranje in 
nestrpno vedenje do manjšin in drugih 
ranljivih skupin, vključno z osebami 
LGBTI

Sovražni govor, javno diskriminiranje, 
nasilje nad ženskami in nasilje v družini 
ter nestrpno vedenje do manjšin in drugih 
ranljivih skupin, vključno z osebami 
LGBTI

Or. en

Predlog spremembe 213
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
ksenofobna in fašistična kazniva dejanja 
iz sovraštva ali sovražni govor53;

črtano

_________________
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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.

Or. pl

Predlog spremembe 214
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
ksenofobna in fašistična kazniva dejanja iz 
sovraštva ali sovražni govor53;

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
ksenofobna in fašistična kazniva dejanja iz 
sovraštva ali sovražni govor53; poziva jo, 
naj sprejme vse potrebne ukrepe za 
odločen boj proti rasističnemu 
sovražnemu govoru in spodbujanju 
sovraštva, tudi na spletu, ter javno obsodi 
sovražni govor javnih osebnosti, tudi 
politikov in medijskih uradnikov, in se od 
njega oddalji, obravnava predsodke in 
negativna čustva zoper nacionalne in 
etnične manjšine, migrante, begunce in 
prosilce za azil ter zagotovi učinkovito 
izvajanje zakonov tako, da stranke ali 
organizacije, ki spodbujajo rasno 
diskriminacijo ali hujskajo k njej, razglasi 
za nezakonite;

_________________ _________________
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, 

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, 
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paras 15-18. paras 15-18.

Or. en

Predlog spremembe 215
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
ksenofobna in fašistična kazniva dejanja 
iz sovraštva ali sovražni govor53;

45. poudarja, da poljska vlada izvaja 
nadzor nad kaznivimi dejanji, ki temeljijo 
na predsodkih, ta nadzor pa vključuje 
podatke o pripravljalnih postopkih za 
kazniva dejanja iz sovraštva, ki se izvajajo 
po celotni državi (s strani policije); 
izpostavlja, da so kazniva dejanja iz 
sovraštva zaradi velike škode, ki jo 
povzročajo družbi, vključena med 
prednostne naloge vrhovnega poveljnika 
policije; ugotavlja, da se izvajajo tudi 
izobraževalne dejavnosti, v okviru katerih 
policisti pridobivajo znanja in spretnosti, 
potrebne za preprečevanje kaznivih dejanj 
iz sovraštva in boj proti njim;

_________________
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

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

Predlog resolucije
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Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
ksenofobna in fašistična kazniva dejanja 
iz sovraštva ali sovražni govor53;

45. ponovno poziva poljsko vlado, naj 
ustrezno ukrepa ter strogo obsodi vsa 
kazniva dejanja iz sovraštva ali sovražni 
govor53;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 217
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45a. spodbuja poljsko vlado k 
praktičnemu in učinkovitemu izvajanju 
Istanbulske konvencije Sveta Evrope, 
vključno z zagotavljanjem uporabe 
sedanje zakonodaje po državi ter 
zadostnega števila kakovostnih zavetišč za 
ženske, ki so žrtve nasilja, in njihove 
otroke;

Or. en

Predlog spremembe 218
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije



AM\1206319SL.docx 131/152 PE652.541v01-00

SL

Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45 a. pozdravlja ukrepe poljskih 
organov, ki obsojajo ksenofobna in 
fašistična kazniva dejanja iz sovraštva ali 
sovražni govor, in poziva poljske organe, 
naj sprejmejo nadaljnje ustrezne ukrepe v 
zvezi s tem;

Or. pl

Predlog spremembe 219
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 45 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45b. poziva poljsko vlado, naj sprejme 
vse ukrepe za odpravo strukturne 
diskriminacije Romov, naj si še naprej 
prizadeva za odpravo vsakršne segregacije 
pri izobraževanju, s katero se srečujejo 
romski otroci, sprejme ukrepe za odpravo 
skrajne revščine med Romi, zagotavlja 
prave rešitve za stanovanjske težave, 
sprejme učinkovite ukrepe za odpravo 
brezposelnosti med Romi in odpravi 
razlike med plačami;

Or. en

Predlog spremembe 220
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 45 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45b. opozarja, da ustava Republike 
Poljske potrjuje prepoved diskriminacije 
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na kakršni koli podlagi;

Or. pl

Predlog spremembe 221
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev v povezavi z volitvami, ter 
razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 222
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev v povezavi z volitvami, ter 

črtano
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razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

Or. pl

Predlog spremembe 223
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, prepovedjo parad 
ponosa ter programov in kampanj 
ozaveščanja, kot je mavrični petek, in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, ter 
razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in 
sprejetje t. i. regionalnih listin družinskih 
pravic ali ključnih določb iz takih listin, ki 
diskriminirajo zlasti enostarševske 
družine in družine LGBTI, in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo; poziva Komisijo, naj v 
zvezi s takimi izjavami lokalnih vlad 
sproži postopek za ugotavljanje kršitev, 
glede na to, da homofobne izjave 
pomenijo diskriminacijo pri zaposlovanju 
in delu, kadar jih podajo osebe, ki bi 
lahko imele odločilen vpliv na politiko 
zaposlovanja lokalne vlade; poziva poljske 
organe, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo 
obravnavala istospolne zveze in starše, da 
bi jim zagotovila pravno in dejansko 
uživanje pravice do nediskriminacije v 
skladu z ustrezno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije in Evropskega sodišča za 
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človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 224
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, prepovedjo parad 
ponosa ter programov in kampanj 
ozaveščanja, kot je mavrični petek, in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, ter 
razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in 
sprejetje t. i. regionalnih listin družinskih 
pravic ali ključnih določb iz takih listin, ki 
diskriminirajo zlasti enostarševske 
družine in družine LGBTI, in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo; poziva Komisijo, naj v 
zvezi s takimi izjavami lokalnih vlad 
sproži postopek za ugotavljanje kršitev, 
glede na to, da homofobne izjave 
pomenijo diskriminacijo pri zaposlovanju 
in delu, kadar jih podajo osebe, ki bi 
lahko imele odločilen vpliv na politiko 
zaposlovanja lokalne vlade; poziva poljske 
organe, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo 
obravnavala istospolne zveze in starše, da 
bi jim zagotovila pravno in dejansko 
uživanje pravice do nediskriminacije v 
skladu z ustrezno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 225
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, prepovedjo parad 
ponosa ter programov in kampanj 
ozaveščanja, kot je mavrični petek, in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, ter 
razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in 
sprejetje t. i. regionalnih listin družinskih 
pravic ali ključnih določb iz takih listin, ki 
diskriminirajo zlasti enostarševske 
družine in družine LGBTI, in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo; poziva Komisijo, naj v 
zvezi s takimi izjavami lokalnih vlad 
sproži postopek za ugotavljanje kršitev, 
glede na to, da homofobne izjave 
pomenijo diskriminacijo pri zaposlovanju 
in delu, kadar jih podajo osebe, ki bi 
lahko imele odločilen vpliv na politiko 
zaposlovanja lokalne vlade; poziva poljske 
organe, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo 
obravnavala istospolne zveze in starše, da 
bi jim zagotovila pravno in dejansko 
uživanje pravice do nediskriminacije v 
skladu z ustrezno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 226
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Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev v povezavi z volitvami, ter 
razglasitev območij brez tako imenovane 
„ideologije LGBT“ na Poljskem in pozval 
Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponovno poziva, da je treba 
obsoditi diskriminacijo oseb LGBTI s 
strani oseb, ki opravljajo javne funkcije, 
vključno s sovražnim govorom in kršitvijo 
osebnih pravic, in poziva Komisijo, naj 
obsodi tako diskriminacijo; 

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, prepovedjo parad 
ponosa ter programov in kampanj 
ozaveščanja in neustrezno zaščito pred 
napadi nanje, ter razglasitev območij brez 
tako imenovane „ideologije LGBT“ na 
Poljskem in pozval Komisijo, naj strogo 
obsodi tako javno diskriminacijo;



AM\1206319SL.docx 137/152 PE652.541v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo; ugotavlja, da se položaj 
oseb LGBTI na Poljskem od takrat 
nikakor ni izboljšal;

Or. en

Predlog spremembe 229
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, in pozval 
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območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

Komisijo, naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem in pozval Komisijo, 
naj strogo obsodi tako javno 
diskriminacijo;

46. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019, v 
kateri je odločno obsodil vsakršno 
diskriminacijo oseb LGBTI in kršitev 
njihovih temeljnih pravic s strani javnih 
organov, vključno s sovražnim govorom 
javnih organov in izvoljenih funkcionarjev 
v povezavi z volitvami, ter razglasitev 
območij brez tako imenovane „ideologije 
LGBT“ na Poljskem ter opozarja, da 
Komisija in druge mednarodne 
organizacije strogo obsojajo taka dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 231
Terry Reintke

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. poziva poljske organe, naj ne 
odvzemajo prostosti migrantom ter 
otrokom in družinam z otroki, ki zaprosijo 
za azil, da bi zagotovili, da prosilce za azil 
ustrezno evidentirajo mejne straže in jih 
takoj napotijo k azilnim organom ter jim 
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omogočijo dostop do odvetnika, podaljšajo 
trajanje finančne podpore za begunce in 
upravičence do subsidiarne zaščite in 
povečajo njen znesek, da bi jim olajšali 
polno vključitev v družbo, ter odpravijo 
ovire, ki neevidentiranim migrantkam 
preprečujejo dostop do cenovno dostopne 
ginekološke oskrbe med celotno 
nosečnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 232
Malin Björk, Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. ponavlja stališče, izraženo v svoji 
resoluciji z dne 18. decembra 2019 o 
javnem diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“, obsoja tožbe 
zoper aktiviste civilne družbe, ki so 
objavili t. i. atlas sovraštva, v katerem je 
dokumentirano širjenje homofobije na 
Poljskem, in zavrača način, na katerega 
se sedanji pravni okvir, sodišča in te tožbe 
izkoriščajo, da bi utišali aktiviste LGBTI 
in jim preprečili uveljavljanje pravice do 
svobode govora;

Or. en

Predlog spremembe 233
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da je nezadostna črtano
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neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in 
drugimi državami članicami, zlasti na 
področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah; poudarja, da se lahko 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami obnovi šele, ko bo zagotovljeno 
spoštovanje vrednot iz člena 2 PEU;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno 
zaupanje med državami članicami obnovi 
šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje 
vrednot iz člena 2 PEU;

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, saj nacionalna sodišča zaradi 
velikih dvomov glede neodvisnosti 
poljskega pravosodja niso želela izpustiti 
poljskih osumljencev v skladu s 
postopkom v okviru evropskega naloga za 
prijetje ali pa so imele pri tem zadržke; 
poudarja, da se lahko vzajemno zaupanje 
med državami članicami obnovi šele, ko bo 
zagotovljeno spoštovanje vrednot iz 
člena 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
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Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno 
zaupanje med državami članicami obnovi 
šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje 
vrednot iz člena 2 PEU;

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno 
zaupanje med državami članicami obnovi 
šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje 
vrednot iz člena 2 PEU; meni, da je zlasti 
zaskrbljujoča grožnja, ki jo za enotnost 
pravnega reda Unije pomeni 
dekonsolidacija pravne države na 
Poljskem;

Or. en

Predlog spremembe 236
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in 
drugimi državami članicami, zlasti na 
področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah; poudarja, da se lahko 
vzajemno zaupanje med državami 
članicami obnovi šele, ko bo zagotovljeno 
spoštovanje vrednot iz člena 2 PEU;

47. ugotavlja, da je vprašanje 
neodvisnosti sodstva na Poljskem v 
izključni pristojnosti te države članice in 
ne more biti razlog za vzajemno 
nezaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, tudi na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah;

Or. pl

Predlog spremembe 237
Balázs Hidvéghi
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Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da je nezadostna 
neodvisnost sodstva na Poljskem že načela 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno 
zaupanje med državami članicami obnovi 
šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje 
vrednot iz člena 2 PEU;

47. ugotavlja, da bi bilo lahko 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami načeto, če bi Svet 
ugotovil, da je neodvisnost sodstva na 
Poljskem nezadostna, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poudarja, da se lahko vzajemno 
zaupanje med državami članicami obnovi 
šele, ko bo zagotovljeno spoštovanje 
vrednot iz člena 2 PEU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poziva 
poljsko vlado, naj hitro izvrši sodbe 
Sodišča Evropske unije in spoštuje 
primarnost prava Unije;

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poudarja, da 
mora biti tak dialog voden nepristransko 
in v duhu sodelovanja ter mora temeljiti 
na dejstvih, hkrati pa spoštovati 
pristojnosti Unije in njenih držav članic v 
skladu s Pogodbama ter načelo 
subsidiarnosti; poziva poljsko vlado, naj 
sodeluje s Komisijo v skladu z načelom 
iskrenega sodelovanja, ki ga določa 
Pogodba; poziva poljsko vlado, naj hitro 
izvrši sodbe Sodišča Evropske unije in 
spoštuje primarnost prava Unije;
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Or. en

Predlog spremembe 239
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poziva 
poljsko vlado, naj hitro izvrši sodbe 
Sodišča Evropske unije in spoštuje 
primarnost prava Unije;

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Evropska konvencija o 
človekovih pravicah in mednarodni 
standardi o človekovih pravicah, ter naj s 
Komisijo vzpostavi neposreden dialog;

Or. pl

Predlog spremembe 240
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poziva 
poljsko vlado, naj hitro izvrši sodbe 
Sodišča Evropske unije in spoštuje 
primarnost prava Unije;

48. potrjuje, da poljska vlada spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter sodeluje v 
neposrednem dialogu s Komisijo; je 
seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejela 
poljska vlada za hitro izvršitev sodbe 
Sodišča Evropske unije in upoštevanje 
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primarnosti prava Unije;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi neposreden dialog; poziva 
poljsko vlado, naj hitro izvrši sodbe 
Sodišča Evropske unije in spoštuje 
primarnost prava Unije;

48. poziva poljsko vlado, naj v celoti 
spoštuje vse določbe o načelu pravne 
države in temeljnih pravicah, kot jih 
določajo Pogodbe, Listina o temeljnih 
pravicah, Evropska konvencija o 
človekovih pravicah in mednarodni 
standardi o človekovih pravicah, ter naj s 
Komisijo vzpostavi neposreden in odkrit 
dialog; poziva poljsko vlado, naj hitro in v 
celoti izvrši sodbe Sodišča Evropske unije 
in spoštuje primarnost prava Unije;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poziva Svet in Komisijo, naj načela 
pravne države ne razlagata ozko ter naj z 
obravnavanjem posledic delovanja poljske 
vlade za vsa načela iz člena 2 PEU, 
vključno z demokracijo in temeljnimi 
pravicami, kot so pravica združevanja, 
pravice žensk, svoboda medijev in pravica 
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do svobodnih in poštenih volitev, v celoti 
izkoristita postopek iz člena 7(1) PEU;

Or. en

Predlog spremembe 243
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede 
roke za izvedbo teh priporočil; poziva 
Svet, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 244
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 49
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Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede 
roke za izvedbo teh priporočil; poziva 
Svet, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

49. poziva Svet, naj sprejme končno 
stališče v skladu s postopkom iz 
člena 7(1) PEU; poziva Svet, naj še naprej 
redno obvešča Parlament in zagotavlja 
njegovo tesno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 245
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 

49. meni, da glede na vsa najnovejša 
in pomembna pojasnila poljskih organov 
ter ugotovitve v okviru tega postopka na 
področju pravne države, demokracije in 
temeljnih pravic ni potrebe po tem, da bi 
Svet nadaljeval formalna zaslišanja; 
močno priporoča Svetu, naj pri pripravi 
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postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede 
roke za izvedbo teh priporočil; poziva Svet, 
naj še naprej redno obvešča Parlament in 
zagotavlja njegovo tesno sodelovanje;

morebitnih konkretnih priporočil 
vzpostavi dialog s poljskimi organi v 
skladu z načelom partnerstva in 
spoštovanja suverenosti Poljske, zlasti na 
področjih, ki niso v pristojnosti EU;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
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predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede roke 
za izvedbo teh priporočil; poziva Svet, naj 
še naprej redno obvešča Parlament in 
zagotavlja njegovo tesno sodelovanje;

predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede roke 
za izvedbo teh priporočil; poleg tega 
poziva Svet, naj se zaveže pravočasnemu 
ocenjevanju izvajanja teh priporočil in 
nadalje ukrepa v skladu s 
členom 7(2) PEU, če razmere to 
dovoljujejo; poziva Svet, naj še naprej 
redno obvešča Parlament in zagotavlja 
njegovo tesno sodelovanje; poudarja, da je 
treba pregledno obveščati o postopkih v 
Svetu, da se omogočita smiselno 
sodelovanje in nadzor, ki ju zagotavljajo 
vse evropske institucije in civilna družba;

Or. en

Predlog spremembe 247
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede roke 
za izvedbo teh priporočil; poziva Svet, naj 
še naprej redno obvešča Parlament in 

49. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja o razmerah na 
Poljskem – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj vanje vključi ves 
najnovejši in najpomembnejši negativen 
razvoj dogodkov na področju pravne 
države, demokracije in temeljnih pravic; 
poziva Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; močno priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih Poljski 
predloži konkretna priporočila, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in navede roke 
za izvedbo teh priporočil; poziva Svet, naj 
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zagotavlja njegovo tesno sodelovanje; še naprej redno obvešča Parlament in 
zagotavlja njegovo tesno sodelovanje ter 
omogoči smiselno sodelovanje organizacij 
civilne družbe na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 248
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko 
huje kršila vrednote, na katerih temelji 
Unija, v celoti izkoristi razpoložljive 
instrumente, ki so ji na voljo, med 
katerimi sta zlasti hitri postopek za 
ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču 
Evropske unije za sprejetje začasnih 
ukrepov, ter proračunska orodja; poziva 
Komisijo, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 249
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko 
huje kršila vrednote, na katerih temelji 
Unija, v celoti izkoristi razpoložljive 
instrumente, ki so ji na voljo, med 

črtano
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katerimi sta zlasti hitri postopek za 
ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču 
Evropske unije za sprejetje začasnih 
ukrepov, ter proračunska orodja; poziva 
Komisijo, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 250
 Konstandinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis), Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; 
poziva Komisijo, naj še naprej redno 
obvešča Parlament in zagotavlja njegovo 
tesno sodelovanje;

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; 
poziva Komisijo, naj še naprej redno 
obvešča Parlament in zagotavlja njegovo 
tesno sodelovanje; poleg tega poziva 
Komisijo, naj v celoti izkoristi navedena 
orodja in razmisli o nadaljnjih ukrepih, če 
bi katera od držav članic večkrat ogrozila 
načelo iz člena 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 251
Beata Kempa

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 50. poziva Komisijo, naj čim prej 



AM\1206319SL.docx 151/152 PE652.541v01-00

SL

očitnega tveganja, da bi Poljska lahko 
huje kršila vrednote, na katerih temelji 
Unija, v celoti izkoristi razpoložljive 
instrumente, ki so ji na voljo, med 
katerimi sta zlasti hitri postopek za 
ugotavljanje kršitev in predlog Sodišču 
Evropske unije za sprejetje začasnih 
ukrepov, ter proračunska orodja; poziva 
Komisijo, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

ustavi vse ukrepe proti Poljski, s katerimi 
se kršijo pravice suverenih držav članic do 
notranjih reform in ki temeljijo na lažnih, 
enostranskih argumentih ter postajajo del 
političnih spletk proti Poljski kot 
polnopravni članici Evropske unije;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; 
poziva Komisijo, naj še naprej redno 
obvešča Parlament in zagotavlja njegovo 
tesno sodelovanje;

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; 
odločno podpira pristop Komisije o 
vključitvi pogoja pravne države v 
prihodnji večletni finančni okvir; poziva 
Komisijo, naj še naprej redno obvešča 
Parlament in zagotavlja njegovo tesno 
sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 253
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters
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Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter proračunska orodja; 
poziva Komisijo, naj še naprej redno 
obvešča Parlament in zagotavlja njegovo 
tesno sodelovanje;

50. poziva Komisijo, naj pri obravnavi 
očitnega tveganja, da bi Poljska lahko huje 
kršila vrednote, na katerih temelji Unija, v 
celoti izkoristi razpoložljive instrumente, ki 
so ji na voljo, med katerimi sta zlasti hitri 
postopek za ugotavljanje kršitev in predlog 
Sodišču Evropske unije za sprejetje 
začasnih ukrepov, ter preuči, ali bi lahko v 
zvezi s tem kot zadnjo možnost uvedla 
proračunska orodja; poziva Komisijo, naj 
še naprej redno obvešča Parlament in 
zagotavlja njegovo tesno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 254
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, 
predsedniku, vladi in parlamentu 
Republike Poljske, vladam in 
parlamentom držav članic, Svetu Evrope 
ter Organizaciji za varnost in sodelovanje 
v Evropi.

črtano

Or. pl


