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11.9.2020 A9-0138/6

Módosítás 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
az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Metsola
a PPE képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka
a Renew képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. mélységesen aggasztja 
Lengyelország igazságügyi 
miniszterhelyettesének közelmúltbeli 
nyilatkozata, amely szerint 
Lengyelországnak el kell ítélnie az Európa 
Tanács nőkkel szembeni erőszak és a 
kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és 
azok megelőzéséről szóló egyezményét 
(Isztambuli Egyezmény); ösztönzi a 
lengyel hatóságokat, hogy biztosítsák az 
egyezmény gyakorlati és hatékony 
alkalmazását, többek között azáltal, hogy 
az egész országban biztosítják a meglévő 
jogszabályok alkalmazását, valamint 
megfelelő számú és minőségű 
menedékotthont biztosítanak az erőszak 
áldozatává váló nők és gyermekeik 
számára;

58. mélységesen aggasztja 
Lengyelország igazságügyi miniszterének 
közelmúltbeli döntése1a, amely szerint 
Lengyelország hivatalosan megkezdi a 
kilépést az Európa Tanács nőkkel szembeni 
erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről szóló 
egyezményéből (Isztambuli Egyezmény); 
ösztönzi a lengyel hatóságokat, hogy 
biztosítsák az egyezmény gyakorlati és 
hatékony alkalmazását, többek között 
azáltal, hogy az egész országban biztosítják 
a meglévő jogszabályok alkalmazását, 
valamint megfelelő számú és minőségű 
menedékotthont biztosítanak az erőszak 
áldozatává váló nők és gyermekeik 
számára; attól tart, hogy ez a lépés komoly 
visszalépést jelenthet a nemek közötti 
egyenlőség és a nők jogai tekintetében;
______________
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1a Az Igazságügyi Minisztérium 
sajtóközleménye, „Az Isztambuli 
Egyezmény felmondására irányuló 
javaslat”, 2020. július 25. 
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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11.9.2020 A9-0138/7

Módosítás 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
az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Metsola
a PPE képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka
a Renew képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. rámutat arra, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége által 2020 
májusában elvégzett II. LMBTI-felmérés 
eredményei szerint Lengyelországban nőtt 
az LMBTI-személyekkel szembeni 
intolerancia és erőszak, a lengyel LMBTI 
válaszadók egyáltalán nem hisznek a 
kormány előítéletek és intolerancia elleni 
küzdelmében, és Unió-szerte itt a 
legalacsonyabb ez a százalékos arány (csak 
4%), miközben itt a legmagasabb azoknak 
a válaszadóknak az aránya, akik kerülnek 
bizonyos helyeket, mert félnek attól, hogy 
támadás, zaklatás vagy fenyegetés éri őket 
(79%);

59. rámutat arra, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége által 2020 
májusában elvégzett II. LMBTI-felmérés 
eredményei szerint Lengyelországban nőtt 
az LMBTI-személyekkel, illetve az 
LMBTI-személynek tartott személyekkel 
szembeni intolerancia és erőszak, a lengyel 
LMBTI válaszadók egyáltalán nem hisznek 
a kormány előítéletek és intolerancia elleni 
küzdelmében, és Unió-szerte itt a 
legalacsonyabb ez a százalékos arány (csak 
4%), miközben itt a legmagasabb azoknak 
a válaszadóknak az aránya, akik kerülnek 
bizonyos helyeket, mert félnek attól, hogy 
támadás, zaklatás vagy fenyegetés éri őket 
(79%);

Or. en
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Módosítás 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
az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Metsola
a PPE képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka
a Renew képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. emlékeztet – többek között a 2020. 
évi elnökválasztási kampánnyal 
kapcsolatban – a 2019. december 18-i 
állásfoglalásában kifejezett irányvonalára, 
amelyben határozottan elítélte a hatóságok 
részéről tapasztalható, LMBTI-
személyekkel és alapvető jogaikkal 
szembeni, bármilyen jellegű 
megkülönböztetést, többek között a 
hatóságok és választott tisztviselők részéről 
elhangzó gyűlöletbeszédet, a Pride 
felvonulás, valamint a figyelemfelhívó 
programok és fellépések, például a 
Rainbow Friday betiltását vagy nem 
megfelelő védelmét, az úgynevezett 
„LMBT-ideológiától” mentes övezetek 
kihirdetését Lengyelországban, valamint a 
különösen az egyszülős és LMBTI-
családokkal szemben hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazó „regionális 

60. emlékeztet – többek között a 2020. 
évi elnökválasztási kampánnyal 
kapcsolatban – a 2019. december 18-i 
állásfoglalásában kifejezett irányvonalára, 
amelyben határozottan elítélte a hatóságok 
részéről tapasztalható, LMBTI-
személyekkel és alapvető jogaikkal 
szembeni, bármilyen jellegű 
megkülönböztetést, többek között a 
hatóságok és választott tisztviselők részéről 
elhangzó gyűlöletbeszédet, a Pride 
felvonulás, valamint a figyelemfelhívó 
programok és fellépések, például a 
Rainbow Friday betiltását vagy nem 
megfelelő védelmét, az úgynevezett 
„LMBT-ideológiától” mentes övezetek 
kihirdetését Lengyelországban, valamint a 
különösen az egyszülős és LMBTI-
családokkal szemben hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazó „regionális 
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családjogi charták” elfogadását; megjegyzi, 
hogy az említett határozat elfogadása óta 
nem látszik javulás az LMBTI-személyek 
lengyelországi helyzetével kapcsolatban, és 
hogy a lengyel LMBTI-személyek mentális 
egészsége és fizikai biztonsága különösen 
veszélyeztetett; emlékeztet arra, hogy a 
lengyel emberi jogi biztos – aki kilenc 
panaszt nyújtott be a közigazgatási 
bíróságokhoz azzal érvelve, hogy az 
LMBTI-mentes övezetek sértik az uniós 
jogot –, valamint a Bizottság és a 
nemzetközi szervezetek elítélték ezeket az 
intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós alapok keretében történő 
kiadásokkal kapcsolatban nem 
alkalmazható megkülönböztetés szexuális 
irányultság alapján, és hogy a 
munkáltatóként eljáró önkormányzatoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a 2000/78/EK 
tanácsi irányelvet1, amely tiltja a 
foglalkoztatásban a szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést és zaklatást2; 
felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy 
hajtsák végre a Bíróság és az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát, és ezzel összefüggésben 
foglalkozzanak az azonos nemű 
házastársak és szülők helyzetével annak 
érdekében, hogy biztosítsák számukra a 
jogi és tényszerű 
megkülönböztetésmentességhez való jog 
gyakorlását; elítéli a homofóbia 
lengyelországi eseteit dokumentáló 
úgynevezett „Gyűlölet atlasza” térképet 
közzétevő civil társadalmi aktivisták elleni 
pereket; határozottan kéri a lengyel 
kormányt, hogy biztosítsa az LMBTI-
személyek jogi védelmét a gyűlölet-
bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd 
valamennyi formájával szemben;

családjogi charták” elfogadását; megjegyzi, 
hogy az említett határozat elfogadása óta 
nem látszik javulás az LMBTI-személyek 
lengyelországi helyzetével kapcsolatban, és 
hogy a lengyel LMBTI-személyek mentális 
egészsége és fizikai biztonsága különösen 
veszélyeztetett; emlékeztet arra, hogy a 
lengyel emberi jogi biztos – aki kilenc 
panaszt nyújtott be a közigazgatási 
bíróságokhoz azzal érvelve, hogy az 
LMBTI-mentes övezetek sértik az uniós 
jogot –, valamint a Bizottság és a 
nemzetközi szervezetek elítélték ezeket az 
intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós alapok keretében történő 
kiadásokkal kapcsolatban nem 
alkalmazható megkülönböztetés szexuális 
irányultság alapján, és hogy a 
munkáltatóként eljáró önkormányzatoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a 2000/78/EK 
tanácsi irányelvet1, amely tiltja a 
foglalkoztatásban a szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést és zaklatást2; 
ennek fényében komoly aggodalmának ad 
hangot amiatt, hogy az igazságügyi 
miniszter pénzügyi támogatást nyújtott 
azoknak a településeknek, amelyeket 
„LMBT-mentes övezetté” nyilvánító 
nyilatkozatok elfogadása miatt kizártak az 
európai ikerintézményi programból; mély 
aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy 
ezt a pénzügyi támogatást a minisztérium 
Igazságügyi Alapjából fogják nyújtani, 
amelyet a bűncselekmények áldozatainak 
támogatására hoztak létre; felhívja a 
Bizottságot, hogy továbbra is utasítsa el az 
ilyen állásfoglalásokat elfogadó 
hatóságok uniós finanszírozás iránti 
kérelmeit; felszólítja a lengyel 
hatóságokat, hogy hajtsák végre a Bíróság 
és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, és ezzel 
összefüggésben foglalkozzanak az azonos 
nemű házastársak és szülők helyzetével 
annak érdekében, hogy biztosítsák 
számukra a jogi és tényszerű 
megkülönböztetésmentességhez való jog 
gyakorlását; elítéli a homofóbia 
lengyelországi eseteit dokumentáló 
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úgynevezett „Gyűlölet atlasza” térképet 
közzétevő civil társadalmi aktivisták elleni 
pereket; határozottan kéri a lengyel 
kormányt, hogy biztosítsa az LMBTI-
személyek jogi védelmét a gyűlölet-
bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd 
valamennyi formájával szemben;

______________ ______________
1 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. 
november 27.) a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. 
o.);

1 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. 
november 27.) a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. 
o.);

2 Európai Bizottság, Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság, levél Lublin, 
Łódź, Kis-Lengyelország, Podkarpackie és 
Świętokrzyskie lengyel régiók 
hatóságaihoz, 2020. május 27. Lásd még: a 
Bíróság C-507/18 sz. Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI ügyben 
2020. április 23-án hozott ítélete, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2 Európai Bizottság, Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság, levél Lublin, 
Łódź, Kis-Lengyelország, Podkarpackie és 
Świętokrzyskie lengyel régiók 
hatóságaihoz, 2020. május 27. Lásd még: a 
Bíróság C-507/18 sz. Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI ügyben 
2020. április 23-án hozott ítélete, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Módosítás 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
az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Metsola
a PPE képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka
a Renew képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60a. határozottan elítéli 48 LMBTI-
aktivista 2020. augusztus 7-én, a „lengyel 
Stonewall” alkalmával történt tömeges 
letartóztatását, ami aggasztó jelzést küld a 
lengyelországi szólásszabadság és a 
gyülekezési szabadság tekintetében; 
sajnálatát fejezi ki az őrizetbe vett 
személyekkel való bánásmód miatt, 
amelyről a kínzás megelőzésére szolgáló 
nemzeti megelőző mechanizmus1a számolt 
be; felszólít arra, hogy valamennyi 
európai intézmény haladéktalanul ítélje el 
az LMBTI-személyekkel szemben 
Lengyelországban elkövetett rendőri 
erőszakot;
______________
1a  A lengyel emberi jogi biztos 
sajtóközleménye, „A kínzás megelőzésére 
szolgáló nemzeti megelőző mechanizmus 



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

(KMPT) látogatása a rendőrségi 
fogdákban Varsóban az éjszakai őrizetben 
tartást követően”, 2020. augusztus 11. 
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

