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Forslag til beslutning
Punkt 58

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58. er dybt bekymret over den polske 
vicejustitsministers nylige erklæring om, 
at Polen bør opsige Europarådets 
konvention om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet (Istanbulkonventionen); 
tilskynder de polske myndigheder til at 
foretage en praktisk og effektiv 
gennemførelse af denne konvention, 
herunder ved at sikre anvendelse af de 
eksisterende bestemmelser i hele landet, 
samt tilvejebringe et tilstrækkeligt antal og 
en tilstrækkelig kvalitet af krisecentre for 
kvinder, der er ofre for vold, og deres børn;

58. er dybt bekymret over den polske 
justitsministers nylige afgørelse1a om 
officielt at indlede Polens udtrædelse af 
Europarådets konvention om forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet (Istanbulkonventionen); 
tilskynder de polske myndigheder til at 
foretage en praktisk og effektiv 
gennemførelse af denne konvention, 
herunder ved at sikre anvendelse af de 
eksisterende bestemmelser i hele landet, 
samt tilvejebringe et tilstrækkeligt antal og 
en tilstrækkelig kvalitet af krisecentre for 
kvinder, der er ofre for vold, og deres børn; 
er bange for, at dette skridt kunne være et 
alvorligt tilbageslag med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene og kvinders 
rettigheder;
______________
1a Justitsministeriet, pressemeddelelse, 
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"Forslag om opsigelse af 
Istanbulkonventionen" af 25. juli 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
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(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 59

Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. noterer sig, at resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen fra maj 2020, som 
blev foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, fremhæver en 
stigning i intolerance og vold i Polen over 
for LGBTI-personer og en fuldstændig 
manglende tro på statens bekæmpelse af 
fordomme og intolerance hos polske 
LGBTI-respondenter, idet den registrerer 
den laveste andel i Union (blot 4 %) og den 
højeste andel af respondenter, der undgår 
visse steder af frygt for at blive overfaldet, 
chikaneret eller truet (79 %);

59. noterer sig, at resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen fra maj 2020, som 
blev foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, fremhæver en 
stigning i intolerance og vold i Polen over 
for LGBTI-personer og personer, der 
opfattes som LGBTI-personer og en 
fuldstændig manglende tro på statens 
bekæmpelse af fordomme og intolerance 
hos polske LGBTI-respondenter, idet den 
registrerer den laveste andel i Union (blot 
4 %) og den højeste andel af respondenter, 
der undgår visse steder af frygt for at blive 
overfaldet, chikaneret eller truet (79 %);

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. minder – også i forbindelse med 
kampagnen op til præsidentvalget i 2020 – 
om den holdning, som Parlamentet gav 
udtryk for i sin beslutning af 18. december 
2019, hvori det på det kraftigste fordømte 
enhver forskelsbehandling af LGBTI-
personer og krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder fra 
myndighedernes side, herunder hadefulde 
udtalelser fra offentlige myndigheder og 
folkevalgte beslutningstagere, forbud mod 
og utilstrækkelig beskyttelse mod angreb 
på Pride-parader og 
oplysningsprogrammer, erklæringer om 
"LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelsen af "regionale chartre for 
familierettigheder", der navnlig 
diskriminerer mod familier med enlige 
forsørgere og LGBTI-familier; bemærker 
den manglende forbedring af situationen 

60. minder – også i forbindelse med 
kampagnen op til præsidentvalget i 2020 – 
om den holdning, som Parlamentet gav 
udtryk for i sin beslutning af 18. december 
2019, hvori det på det kraftigste fordømte 
enhver forskelsbehandling af LGBTI-
personer og krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder fra 
myndighedernes side, herunder hadefulde 
udtalelser fra offentlige myndigheder og 
folkevalgte beslutningstagere, forbud mod 
og utilstrækkelig beskyttelse mod angreb 
på Pride-parader og 
oplysningsprogrammer, erklæringer om 
"LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelsen af "regionale chartre for 
familierettigheder", der navnlig 
diskriminerer mod familier med enlige 
forsørgere og LGBTI-familier; bemærker 
den manglende forbedring af situationen 
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for LGBTI-personer i Polen siden 
vedtagelsen af denne beslutning, og at den 
mentale og fysiske sikkerhed for polske 
LGBTI-personer er særligt udsat; minder 
om, at den polske 
menneskerettighedskommissærs fordømte 
sådanne handlinger og indgav ni klager til 
forvaltningsdomstole med påstand om, at 
LGBTI-fri områder er i strid med EU-
retten, og at Kommissionen og 
internationale organisationer også fordømte 
disse handlinger; minder om, at 
finansiering under samhørighedsfondene 
ikke må forskelsbehandle på grund af 
seksuel orientering, og at kommuner, der 
fungerer som arbejdsgivere, skal respektere 
Rådets direktiv 2000/78/EF1, som forbyder 
forskelsbehandling og chikane på grund af 
seksuel orientering i forbindelse med 
beskæftigelse2; opfordrer de polske 
myndigheder til at gennemføre Domstolens 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis og i denne forbindelse tage 
hånd om situationen med ægtefæller og 
forældre af samme køn med henblik på at 
sikre, at de kan udøve retten til 
ikkeforskelsbehandling i lovgivningen og i 
praksis; fordømmer retssagerne mod de 
civilsamfundsaktivister, der udgav det 
såkaldte "Atlas over had", som 
dokumenterer tilfælde af homofobi i Polen; 
opfordrer kraftigt den polske regering til at 
sikre den retlige beskyttelse af LGBTI-
personer mod alle former for 
hadforbrydelser og hadefuld tale;

for LGBTI-personer i Polen siden 
vedtagelsen af denne beslutning, og at den 
mentale og fysiske sikkerhed for polske 
LGBTI-personer er særligt udsat; minder 
om, at den polske 
menneskerettighedskommissærs fordømte 
sådanne handlinger og indgav ni klager til 
forvaltningsdomstole med påstand om, at 
LGBTI-fri områder er i strid med EU-
retten, og at Kommissionen og 
internationale organisationer også fordømte 
disse handlinger; minder om, at 
finansiering under samhørighedsfondene 
ikke må forskelsbehandle på grund af 
seksuel orientering, og at kommuner, der 
fungerer som arbejdsgivere, skal respektere 
Rådets direktiv 2000/78/EF, som forbyder 
forskelsbehandling og chikane på grund af 
seksuel orientering i forbindelse med 
beskæftigelse2; udtrykker i lyset heraf sin 
alvorlige bekymring over, at 
justitsministeren har ydet finansiel støtte 
til de kommuner, der blev udelukket fra 
det europæiske venskabsbyprogram som 
følge af vedtagelsen af erklæringer om 
"LGBTI-frit område"; er endvidere dybt 
bekymret over, at der vil blive ydet 
finansiel støtte fra ministeriets justitsfond, 
der blev oprettet for at støtte ofre for 
forbrydelser; opfordrer Kommissionen til 
fortsat at afvise ansøgninger om EU-
finansiering fra de myndigheder, der har 
vedtaget sådanne beslutninger; opfordrer 
de polske myndigheder til at gennemføre 
Domstolens og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis og i denne forbindelse tage 
hånd om situationen med ægtefæller og 
forældre af samme køn med henblik på at 
sikre, at de kan udøve retten til 
ikkeforskelsbehandling i lovgivningen og i 
praksis; fordømmer retssagerne mod de 
civilsamfundsaktivister, der udgav det 
såkaldte "Atlas over had", som 
dokumenterer tilfælde af homofobi i Polen; 
opfordrer kraftigt den polske regering til at 
sikre den retlige beskyttelse af LGBTI-
personer mod alle former for 
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hadforbrydelser og hadefuld tale;

______________ ______________
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. 
november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16)

1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. 
november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16)

2 Europa-Kommissionen, GD REGIO, 
skrivelse af 27. maj 2020 til 
myndighederne i de polske regioner 
Lublin, Łódź, Małopolskie, Podkarpackie 
og Świętokrzyskie. Jf. også Domstolens 
dom af 23. april 2020, NH mod 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Europa-Kommissionen, GD REGIO, 
skrivelse af 27. maj 2020 til 
myndighederne i de polske regioner 
Lublin, Łódź, Małopolskie, Podkarpackie 
og Świętokrzyskie. Jf. også Domstolens 
dom af 23. april 2020, NH mod 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 60 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60a. Beklager dybt den "polske 
Stonewall"-massearrestation af 48 
LGBTI-aktivister den 7. august 2020, der 
sender et bekymrende signal om ytrings- 
og forsamlingsfriheden i Polen; beklager 
den måde, hvorpå de tilbageholdte blev 
behandlet, som den nationale 
forebyggende mekanisme til forebyggelse 
af tortur1ahar rapporteret; opfordrer til 
øjeblikkelig fordømmelse fra alle 
europæiske institutioner af politivold mod 
LGBTI-personer i Polen;
______________
1a Den polske 
menneskerettighedskommissær, 
pressemeddelelse, "The National 
Preventive Mechanism for the Prevention 
of Torture (KMPT) visits police places of 
detention after overnight detentions in 
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Warsaw, af 11. august 
2020https://www.rpo.gov.pl/en/content/nat
ional-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

