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58. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την πρόσφατη δήλωση του 
Υφυπουργού Δικαιοσύνης της Πολωνίας, 
σύμφωνα με την οποία η Πολωνία θα 
πρέπει να καταγγείλει τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· 
ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να 
εφαρμόζουν με πρακτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο την εν λόγω 
Σύμβαση, μεταξύ άλλων με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, 
καθώς και την παροχή καταφυγίων, 
επαρκούς αριθμού και κατάλληλης 
ποιότητας, για γυναίκες που έχουν υπάρξει 
θύματα βίας και για τα παιδιά τους·

58. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την πρόσφατη απόφαση1α του 
Υπουργού Δικαιοσύνης της Πολωνίας, 
σύμφωνα με την οποία η Πολωνία θα 
αποσυρθεί επίσημα από τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· 
ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να 
εφαρμόζουν με πρακτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο την εν λόγω 
Σύμβαση, μεταξύ άλλων με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, 
καθώς και την παροχή καταφυγίων, 
επαρκούς αριθμού και κατάλληλης 
ποιότητας, για γυναίκες που έχουν υπάρξει 
θύματα βίας και για τα παιδιά τους· 
εκφράζει τον φόβο ότι αυτό το βήμα θα 
μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή 
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οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών·
______________
1α Υπουργείο Δικαιοσύνης, δελτίο Τύπου 
«Πρόταση καταγγελίας της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης», 25 Ιουλίου 
2020, 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi
nisterstwo-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
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59. σημειώνει ότι η δεύτερη έρευνα για 
τους ΛΟΑΔΜ που διενεργήθηκε από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2020 
επισημαίνει αύξηση της μισαλλοδοξίας και 
της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ και μια απόλυτη δυσπιστία των 
Πολωνών ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ απέναντι 
στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων 
και της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
δυσπιστία η οποία αποτυπώθηκε με το 
χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην 
Ένωση (μόνο 4 %), ενώ αντίστοιχα το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν 
ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα 
μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν 
επίθεση, παρενόχληση ή απειλές ήταν το 
υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %)·

59. σημειώνει ότι η δεύτερη έρευνα για 
τους ΛΟΑΔΜ που διενεργήθηκε από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2020 
επισημαίνει αύξηση της μισαλλοδοξίας και 
της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ ή των ατόμων που 
εκλαμβάνονται ως ΛΟΑΔΜ και μια 
απόλυτη δυσπιστία των Πολωνών 
ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ απέναντι στην 
καταπολέμηση των προκαταλήψεων και 
της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
δυσπιστία η οποία αποτυπώθηκε με το 
χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην 
Ένωση (μόνο 4 %), ενώ αντίστοιχα το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν 
ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα 
μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν 
επίθεση, παρενόχληση ή απειλές ήταν το 
υψηλότερο στην Ευρώπη (79 %)·
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60. υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων σε ό,τι 
αφορά την εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές του 2020, τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε έντονα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους, την 
απαγόρευση των πορειών «υπερηφάνειας» 
και των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, 
και την ανεπαρκή προστασία έναντι 
επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, τον 
ορισμό ζωνών στην Πολωνία 
απαλλαγμένων από την επονομαζόμενη 
«ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», καθώς και την 
έγκριση «Περιφερειακών Χαρτών 
Οικογενειακών Δικαιωμάτων», που 

60. υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων σε ό,τι 
αφορά την εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές του 2020, τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε έντονα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους από τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους 
εκλεγμένους αξιωματούχους, την 
απαγόρευση των πορειών «υπερηφάνειας» 
και των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, 
και την ανεπαρκή προστασία έναντι 
επιθέσεων κατά τη διάρκειά τους, τον 
ορισμό ζωνών στην Πολωνία 
απαλλαγμένων από την επονομαζόμενη 
«ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», καθώς και την 
έγκριση «Περιφερειακών Χαρτών 
Οικογενειακών Δικαιωμάτων», που 
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πραγματοποιούν διακρίσεις κυρίως εις 
βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών και 
των οικογενειών ΛΟΑΔΜ· σημειώνει την 
έλλειψη οποιασδήποτε βελτίωσης στην 
κατάσταση των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία 
μετά την έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος 
και το γεγονός ότι η ψυχική υγεία και η 
σωματική ασφάλεια των Πολωνών 
ΛΟΑΔΜ διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· 
υπενθυμίζει την καταδίκη των ενεργειών 
αυτών από τον Πολωνό Επίτροπο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος υπέβαλε 
εννέα καταγγελίες σε διοικητικά 
δικαστήρια με το επιχείρημα ότι οι 
απαλλαγμένες από ΛΟΑΔΜ ζώνες 
παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, καθώς 
και την καταδίκη της Επιτροπής και 
διεθνών οργανώσεων· υπενθυμίζει ότι οι 
δαπάνες στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής 
δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις με βάση 
τον γενετήσιο προσανατολισμό και ότι οι 
δήμοι που ενεργούν ως εργοδότες πρέπει 
να τηρούν την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου1, η οποία απαγορεύει τις 
διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού στην 
απασχόληση2· καλεί τις πολωνικές αρχές 
να εφαρμόζουν τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν την 
κατάσταση των ενώσεων μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου και των γονέων ίδιου 
φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
απολαμβάνουν το δικαίωμα της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, τόσο νομικά 
όσο και στην πράξη· καταδικάζει την 
άσκηση αγωγών κατά ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι 
δημοσίευσαν τον λεγόμενο «Άτλαντα του 
μίσους», έγγραφο που τεκμηριώνει 
περιπτώσεις ομοφοβίας στην Πολωνία· 
καλεί μετ’ επιτάσεως την πολωνική 
κυβέρνηση να διασφαλίσει τη νομική 
προστασία των ΛΟΑΔΜ από όλες τις 
μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής 
μίσους·

πραγματοποιούν διακρίσεις κυρίως εις 
βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών και 
των οικογενειών ΛΟΑΔΜ· σημειώνει την 
έλλειψη οποιασδήποτε βελτίωσης στην 
κατάσταση των ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία 
μετά την έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος 
και το γεγονός ότι η ψυχική υγεία και η 
σωματική ασφάλεια των Πολωνών 
ΛΟΑΔΜ διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· 
υπενθυμίζει την καταδίκη των ενεργειών 
αυτών από τον Πολωνό Επίτροπο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος υπέβαλε 
εννέα καταγγελίες σε διοικητικά 
δικαστήρια με το επιχείρημα ότι οι 
απαλλαγμένες από ΛΟΑΔΜ ζώνες 
παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, καθώς 
και την καταδίκη της Επιτροπής και 
διεθνών οργανώσεων· υπενθυμίζει ότι οι 
δαπάνες στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής 
δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις με βάση 
τον γενετήσιο προσανατολισμό και ότι οι 
δήμοι που ενεργούν ως εργοδότες πρέπει 
να τηρούν την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου1, η οποία απαγορεύει τις 
διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού στην 
απασχόληση2· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης ενέκρινε 
οικονομική υποστήριξη για τους δήμους 
που αποκλείστηκαν από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα αδελφοποίησης λόγω της 
υιοθέτησης δηλώσεων περί 
«απαλλαγμένης από ΛΟΑΔΜ ζώνης»· 
επιπλέον, εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για το γεγονός ότι η εν λόγω 
χρηματοδοτική υποστήριξη θα χορηγηθεί 
από το Ταμείο Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου, το οποίο δημιουργήθηκε για 
τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να απορρίπτει αιτήσεις για 
ενωσιακή χρηματοδότηση που 
υποβάλλονται από αρχές οι οποίες έχουν 
εγκρίνει τέτοιες αποφάσεις· καλεί τις 
πολωνικές αρχές να εφαρμόζουν τη 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στο 
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πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν την 
κατάσταση των ενώσεων μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου και των γονέων ίδιου 
φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
απολαμβάνουν το δικαίωμα της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, τόσο νομικά 
όσο και στην πράξη· καταδικάζει την 
άσκηση αγωγών κατά ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι 
δημοσίευσαν τον λεγόμενο «Άτλαντα του 
μίσους», έγγραφο που τεκμηριώνει 
περιπτώσεις ομοφοβίας στην Πολωνία· 
καλεί μετ’ επιτάσεως την πολωνική 
κυβέρνηση να διασφαλίσει τη νομική 
προστασία των ΛΟΑΔΜ από όλες τις 
μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής 
μίσους·

______________ ______________
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 
303 της 2.12.2000, σ. 16).

1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 
303 της 2.12.2000, σ. 16).

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO, 
επιστολή προς τις αρχές των πολωνικών 
περιφερειών Lublin, Łódź, Małopolskie, 
Podkarpackie και Świętokrzyskie, 27 
Μαΐου 2020. Βλ., επίσης, Απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 23ης Απριλίου 2020 
στην υπόθεση Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2012:289.

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO, 
επιστολή προς τις αρχές των πολωνικών 
περιφερειών Lublin, Łódź, Małopolskie, 
Podkarpackie και Świętokrzyskie, 27 
Μαΐου 2020. Βλ., επίσης, Απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 23ης Απριλίου 2020 
στην υπόθεση Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2012:289.

Or. en
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εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από 
την Πολωνία
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για 
τη μαζική σύλληψη 48 ακτιβιστών 
ΛΟΑΔΜ κατά την εκδήλωση του 
πολωνικού «Stonewall», στις 7 
Αυγούστου 2020, η οποία στέλνει 
ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με την 
ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι 
στην Πολωνία· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για τον τρόπο 
μεταχείρισης των κρατουμένων, όπως 
καταγγέλθηκε από τον εθνικό μηχανισμό 
πρόληψης για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων1α· ζητεί να καταδικαστεί 
άμεσα από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα η αστυνομική βία κατά των 
ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία·
______________
1α Πολωνός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, δελτίο Τύπου, «Ο Εθνικός 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Μηχανισμός Πρόληψης για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων (KMPT) 
επισκέπτεται αστυνομικούς χώρους 
κράτησης μετά από ολονύκτιες κρατήσεις 
στη Βαρσοβία», 11 Αυγούστου 2020, 
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