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11.9.2020 A9-0138/6

Pozměňovací návrh 6
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. je hluboce znepokojen nedávným 
prohlášením náměstka polského ministra 
spravedlnosti, že by Polsko mělo vypovědět 
Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu (Istanbulská úmluva); 
vybízí polské orgány, aby konkrétně 
a účinně uplatňovaly tuto úmluvu, mimo 
jiné zajištěním uplatňování stávajících 
právních předpisů v celé zemi, jakož i 
zajištěním dostatečného počtu a kvality 
azylových domů pro ženy, které jsou 
oběťmi násilí, a pro jejich děti;

58. Je hluboce znepokojen nedávným 
rozhodnutím1a polského ministra 
spravedlnosti oficiálně zahájit proces 
odstoupení Polska od Úmluvy Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti němu 
(Istanbulská úmluva); vybízí polské 
orgány, aby konkrétně a účinně 
uplatňovaly tuto úmluvu, mimo jiné 
zajištěním uplatňování stávajících právních 
předpisů v celé zemi, jakož i zajištěním 
dostatečného počtu a kvality azylových 
domů pro ženy, které jsou oběťmi násilí, 
a pro jejich děti; obává se, že by tento 
postup mohl představovat závažný krok 
zpět, pokud jde o rovnost žen a mužů a 
práva žen;
______________
1a Ministerstvo spravedlnosti, tisková 
zpráva „Návrh vypovězení Istanbulské 
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úmluvy“, 25. července 
2020,https://www.gov.pl/web/sprawiedliwo
sc/ministerstwo-sprawiedliwosci-
konwencja-stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.

Or. en

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi


AM\1213036CS.docx PE655.444v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

11.9.2020 A9-0138/7

Pozměňovací návrh 7
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. konstatuje, že průzkum LGBTI II 
z května 2020, který uskutečnila Agentura 
Evropské unie pro základní práva, 
poukázal na nárůst nesnášenlivosti a násilí 
v Polsku vůči LGBTI osobám a naprostou 
nedůvěru polských LGBTI respondentů 
v boj vlády proti předsudkům 
a nesnášenlivosti, přičemž tento průzkum 
zaznamenal v Polsku nejnižší procentní 
podíl z celé Unie (pouze 4 %) a nejvyšší 
procento respondentů, kteří se vyhýbají 
určitým místům z obavy z napadení, 
obtěžování nebo zastrašování (79 %);

59. konstatuje, že průzkum LGBTI II 
z května 2020, který uskutečnila Agentura 
Evropské unie pro základní práva, 
poukázal na nárůst nesnášenlivosti a násilí 
v Polsku vůči LGBTI osobám nebo 
osobám, které jsou jako LGBTI osoby 
vnímány, a naprostou nedůvěru polských 
LGBTI respondentů v boj vlády proti 
předsudkům a nesnášenlivosti, přičemž 
tento průzkum zaznamenal v Polsku 
nejnižší procentní podíl z celé Unie (pouze 
4 %) a nejvyšší procento respondentů, kteří 
se vyhýbají určitým místům z obavy 
z napadení, obtěžování nebo zastrašování 
(79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Pozměňovací návrh 8
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. připomíná, také v souvislosti 
s prezidentskou kampaní v roce 2020, svůj 
postoj vyjádřený v usnesení ze dne 
18. prosince 2019, v němž důrazně 
odsoudil veškerou diskriminaci LGBTI 
osob a porušování jejich základních práv 
ze strany veřejných orgánů, včetně 
verbálních nenávistných projevů veřejných 
a volených činitelů, zákazů tzv. pochodů 
hrdosti a osvětových programů a akcí 
a jejich nedostatečnou ochranu a také 
vyhlášení zón v Polsku bez tzv. „ideologie 
LGBTI“ a přijetí „Regionálních chart práv 
rodiny“, které diskriminují rodiče 
samoživitele a LGBTI rodiny; konstatuje, 
že od přijetí tohoto usnesení nedošlo 
v Polsku k žádnému zlepšení situace 
LGBTI osob a že duševní zdraví a fyzická 
bezpečnost polských LGBTI osob jsou 
obzvláště ohroženy; připomíná, že Komise, 

60. připomíná, také v souvislosti s 
prezidentskou kampaní v roce 2020, svůj 
postoj vyjádřený v usnesení ze dne 
18. prosince 2019, v němž důrazně 
odsoudil veškerou diskriminaci LGBTI 
osob a porušování jejich základních práv 
ze strany veřejných orgánů, včetně 
verbálních nenávistných projevů veřejných 
a volených činitelů, zákazů tzv. pochodů 
hrdosti a osvětových programů a akcí 
a jejich nedostatečnou ochranu a také 
vyhlášení zón v Polsku bez tzv. „ideologie 
LGBTI“ a přijetí „Regionálních chart práv 
rodiny“, které diskriminují rodiče 
samoživitele a LGBTI rodiny; konstatuje, 
že od přijetí tohoto usnesení nedošlo 
v Polsku k žádnému zlepšení situace 
LGBTI osob a že duševní zdraví a fyzická 
bezpečnost polských LGBTI osob jsou 
obzvláště ohroženy; připomíná, že Komise, 
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mezinárodní organizace a polský komisař 
pro lidská práva tato opatření odsoudili, 
přičemž polský komisař podal u správních 
soudů devět stížností, v nichž 
argumentoval, že zóny bez LGBTI osob 
představují porušení práva Unie; 
připomíná, že z Fondu soudržnosti nelze 
financovat akce, které vedou 
k diskriminaci na základě sexuální 
orientace, a že obce jako zaměstnavatelé 
musí dodržovat směrnici Rady 
2000/78/ES1, která zakazuje diskriminaci 
a obtěžování na základě sexuální orientace 
v zaměstnání2; vyzývá polské orgány, aby 
provedly příslušnou judikaturu Soudního 
dvora a Evropského soudu pro lidská práva 
a aby v této souvislosti řešily situaci 
svazků a rodičů stejného pohlaví s cílem 
zajistit, aby právně i fakticky požívaly 
práva na nediskriminaci; odsuzuje žaloby 
podané proti aktivistům občanské 
společnosti, kteří zveřejnili tzv. Atlas 
nenávisti, v němž jsou zdokumentovány 
případy homofobie v Polsku; důrazně 
vyzývá polskou vládu, aby zajistila právní 
ochranu LGBTI osob proti všem formám 
trestných činů z nenávisti a nenávistných 
projevů;

mezinárodní organizace a polský komisař 
pro lidská práva tato opatření odsoudili, 
přičemž polský komisař podal u správních 
soudů devět stížností, v nichž 
argumentoval, že zóny bez LGBTI osob 
představují porušení práva Unie; 
připomíná, že z Fondu soudržnosti nelze 
financovat akce, které vedou 
k diskriminaci na základě sexuální 
orientace, a že obce jako zaměstnavatelé 
musí dodržovat směrnici Rady 
2000/78/ES1, která zakazuje diskriminaci 
a obtěžování na základě sexuální orientace 
v zaměstnání2; v této souvislosti vyjadřuje 
vážné znepokojení nad skutečností, že 
ministr spravedlnosti poskytl finanční 
podporu obcím, které byly v důsledku 
přijetí prohlášení „zóna bez LGBT“ 
vyloučeny z evropského twinningového 
programu; je dále hluboce znepokojen 
tím, že finanční podpora bude 
poskytována z Fondu spravedlnosti 
ministerstva, který byl vytvořen na 
podporu obětí trestných činů; vyzývá 
Komisi, aby i nadále zamítala žádosti 
orgánů, které taková rozhodnutí přijaly, 
o finanční prostředky Unie; vyzývá polské 
orgány, aby provedly příslušnou judikaturu 
Soudního dvora a Evropského soudu pro 
lidská práva a aby v této souvislosti řešily 
situaci svazků a rodičů stejného pohlaví 
s cílem zajistit, aby právně i fakticky 
požívali práva na nediskriminaci; odsuzuje 
žaloby podané proti aktivistům občanské 
společnosti, kteří zveřejnili tzv. Atlas 
nenávisti, v němž jsou zdokumentovány 
případy homofobie v Polsku; důrazně 
vyzývá polskou vládu, aby zajistila právní 
ochranu LGBTI osob proti všem formám 
trestných činů z nenávisti a nenávistných 
projevů;

______________ ______________
1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 
27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 
2.12.2000, s. 16).

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 
27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 
2.12.2000, s. 16).
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2 Evropská komise, GŘ REGIO, dopis 
úřadům Lublinského, Lodžského, 
Malopolského, Podkarpatského 
a Svatokřížského vojvodství, 27. května 
2020. Viz rovněž rozsudek Soudního dvora 
ze dne 23. dubna 2020 ve věci 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Evropská komise, GŘ REGIO, dopis 
úřadům Lublinského, Lodžského, 
Malopolského, Podkarpatského 
a Svatokřížského vojvodství, 27. května 
2020. Viz rovněž rozsudek Soudního dvora 
ze dne 23. dubna 2020 ve věci 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Pozměňovací návrh 9
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. vyjadřuje hluboké politování nad 
takzvaným „polským Stonewallem“, 
hromadným zatčením 48 aktivistů z řad 
LGBTI, k němuž došlo dne 7. srpna 2020, 
což vysílá znepokojivý signál ohledně 
svobody slova a shromažďování v Polsku; 
vyjadřuje politování nad způsobem, jakým 
bylo se zadrženými zacházeno, o němž 
informoval Vnitrostátní preventivní 
mechanismus za účelem předcházení 
mučení1a; vyzývá všechny evropské 
orgány a instituce, aby okamžitě odsoudily 
policejní násilí vůči LGBTI osobám 
v Polsku;
______________
1a Polský komisař pro lidská práva, 
tisková zpráva, „Vnitrostátní preventivní 
mechanismus za účelem předcházení 
mučení (KMPT) navštěvuje policejní 
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vazební zařízení po nočním zatýkání ve 
Varšavě“, 11. srpna 2020, 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en

https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight

