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

LT Suvienijusi įvairovę LT

11.9.2020 A9-0138/6

Pakeitimas 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
S&D frakcijos vardu
Roberta Metsola
PPE frakcijos vardu
Michal Šimečka
RENEW frakcijos vardu
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE frakcijos vardu
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
58 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

58. yra labai susirūpinęs dėl neseniai 
Lenkijos teisingumo ministro pavaduotojo 
paskelbto pareiškimo, kad Lenkija turėtų 
denonsuoti Europos Tarybos konvenciją 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo 
konvenciją); ragina Lenkijos valdžios 
institucijas praktiškai ir veiksmingai taikyti 
šią Konvenciją, be kita ko, užtikrinant 
galiojančių teisės aktų taikymą visoje 
šalyje, taip pat pasirūpinti, kad būtų 
pakankamas skaičius kokybiškų prieglaudų 
smurto aukomis tapusioms moterims ir jų 
vaikams;

58. yra labai susirūpinęs dėl neseniai 
Lenkijos teisingumo ministro priimto 
sprendimo1a oficialiai pradėti Lenkijos 
pasitraukimą iš Europos Tarybos 
konvencijos dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo 
(Stambulo konvencijos); ragina Lenkijos 
valdžios institucijas praktiškai ir 
veiksmingai taikyti šią Konvenciją, be kita 
ko, užtikrinant galiojančių teisės aktų 
taikymą visoje šalyje, taip pat pasirūpinti, 
kad būtų pakankamas skaičius kokybiškų 
prieglaudų smurto aukomis tapusioms 
moterims ir jų vaikams; baiminasi, kad tai 
galėtų būti didelis žingsnis atgal lyčių 
lygybės ir moterų teisių srityje;
______________
1a Teisingumo ministerija, pranešimas 
spaudai „Pasiūlymas dėl Stambulo 
konvencijos denonsavimo“, 2020 m. 
liepos 25 d., 
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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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Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
S&D frakcijos vardu
Roberta Metsola
PPE frakcijos vardu
Michal Šimečka
RENEW frakcijos vardu
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE frakcijos vardu
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. atkreipia dėmesį į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2020 
m. gegužės mėn. atliktą antrąjį LGBTI 
tyrimą, kuris rodo, kad Lenkijoje didėja 
netolerancija ir smurtas prieš LGBTI 
asmenis, Lenkijos LGBTI respondentai 
visiškai nepasitiki vyriausybės pastangomis 
kovoti su išankstiniu nusistatymu ir 
netolerancija, nes užfiksuotas žemiausias 
tokio pasitikėjimo procentas visoje 
Sąjungoje (tik 4 proc.) ir kartu didžiausia 
procentinė dalis respondentų, kurie vengia 
vykti į tam tikras vietas, nes bijo būti 
užpulti, prie jų gali būti priekabiaujama 
arba jiems grasinama (79 proc.);

59. atkreipia dėmesį į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2020 
m. gegužės mėn. atliktą antrąjį LGBTI 
tyrimą, kuris rodo, kad Lenkijoje didėja 
netolerancija ir smurtas prieš LGBTI 
asmenis arba asmenis, kurie laikomi 
LGBTI asmenimis, Lenkijos LGBTI 
respondentai visiškai nepasitiki 
vyriausybės pastangomis kovoti su 
išankstiniu nusistatymu ir netolerancija, 
nes užfiksuotas žemiausias tokio 
pasitikėjimo procentas visoje Sąjungoje 
(tik 4 proc.) ir kartu didžiausia procentinė 
dalis respondentų, kurie vengia vykti į tam 
tikras vietas, nes bijo būti užpulti, prie jų 
gali būti priekabiaujama arba jiems 
grasinama (79 proc.);

Or. en
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Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. primena – taip pat atsižvelgdamas ir 
į 2020 m. prezidento rinkimų kampaniją – 
savo poziciją, išreikštą 2019 m. gruodžio 
18 d. rezoliucijoje, kurioje jis griežtai 
pasmerkė bet kokią valdžios institucijų 
vykdomą LGBTI asmenų diskriminaciją ir 
jų pagrindinių teisių pažeidimus, įskaitant 
valdžios institucijų ir išrinktų pareigūnų 
neapykantą kurstančias kalbas, „Pride“ 
eitynių ir informuotumo didinimo 
programų draudimą ir nepakankamą 
apsaugą nuo prieš jas nukreiptų išpuolių, 
Lenkijoje paskelbtas zonas be 
vadinamosios LGBT ideologijos ir 
vadinamųjų regioninių šeimos teisių 
chartijų, kuriomis visų pirma 
diskriminuojami vieniši tėvai ir LGBTI 
šeimos, priėmimą; atkreipia dėmesį į tai, 
kad nuo minėtos rezoliucijos priėmimo 
LGBTI asmenų padėtis Lenkijoje 
nepagerėjo ir kad Lenkijos LGBTI asmenų 

60. primena – taip pat atsižvelgdamas ir 
į 2020 m. prezidento rinkimų kampaniją – 
savo poziciją, išreikštą 2019 m. gruodžio 
18 d. rezoliucijoje, kurioje jis griežtai 
pasmerkė bet kokią valdžios institucijų 
vykdomą LGBTI asmenų diskriminaciją ir 
jų pagrindinių teisių pažeidimus, įskaitant 
valdžios institucijų ir išrinktų pareigūnų 
neapykantą kurstančias kalbas, „Pride“ 
eitynių ir informuotumo didinimo 
programų draudimą ir nepakankamą 
apsaugą nuo prieš jas nukreiptų išpuolių, 
Lenkijoje paskelbtas zonas be 
vadinamosios LGBT ideologijos ir 
vadinamųjų regioninių šeimos teisių 
chartijų, kuriomis visų pirma 
diskriminuojami vieniši tėvai ir LGBTI 
šeimos, priėmimą; atkreipia dėmesį į tai, 
kad nuo minėtos rezoliucijos priėmimo 
LGBTI asmenų padėtis Lenkijoje 
nepagerėjo ir kad Lenkijos LGBTI asmenų 
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psichikos sveikatai ir fiziniam saugumui 
kyla ypač didelis pavojus; primena, kad 
tokius veiksmus pasmerkė ne tik Komisija 
ir tarptautinės organizacijos, bet ir Lenkijos 
žmogaus teisių komisaras, kuris 
administraciniams teismams pateikė 
devynis skundus, kuriuose teigiama, kad 
zonos be LGBT pažeidžia Sąjungos teisę; 
primena, kad sanglaudos fondų lėšos neturi 
būti naudojamos siekiant diskriminuoti dėl 
seksualinės orientacijos ir kad 
savivaldybės, veikiančios kaip darbdaviai, 
privalo laikytis Tarybos direktyvos 
2000/78/EB1, kuria draudžiama 
diskriminacija ir priekabiavimas dėl 
seksualinės orientacijos užimtumo srityje2; 
ragina Lenkijos valdžios institucijas 
įgyvendinti atitinkamą Teisingumo Teismo 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką ir atitinkamai spręsti tos pačios 
lyties sutuoktinių ir tėvų padėties klausimą, 
siekiant užtikrinti, kad jie teisiškai ir 
faktiškai galėtų naudotis teise į 
nediskriminavimą; smerkia tai, kad 
pilietinės visuomenės aktyvistams, kurie 
paskelbė vadinamąjį „Neapykantos atlasą“, 
kuriame apžvelgiami homofobijos atvejai 
Lenkijoje, iškeltos bylos; primygtinai 
ragina Lenkijos vyriausybę užtikrinti 
teisinę LGBTI asmenų apsaugą nuo visų 
formų neapykantos nusikaltimų ir 
neapykantą kurstančių kalbų;

psichikos sveikatai ir fiziniam saugumui 
kyla ypač didelis pavojus; primena, kad 
tokius veiksmus pasmerkė ne tik Komisija 
ir tarptautinės organizacijos, bet ir Lenkijos 
žmogaus teisių komisaras, kuris 
administraciniams teismams pateikė 
devynis skundus, kuriuose teigiama, kad 
zonos be LGBT pažeidžia Sąjungos teisę; 
primena, kad sanglaudos fondų lėšos neturi 
būti naudojamos siekiant diskriminuoti dėl 
seksualinės orientacijos ir kad 
savivaldybės, veikiančios kaip darbdaviai, 
privalo laikytis Tarybos direktyvos 
2000/78/EB1, kuria draudžiama 
diskriminacija ir priekabiavimas dėl 
seksualinės orientacijos užimtumo srityje2; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia didelį 
susirūpinimą dėl to, kad teisingumo 
ministras suteikė finansinę paramą į 
Europos porinės veiklos programą 
neįtrauktoms savivaldybėms, nes jos 
priėmė deklaracijas dėl zonų be LGBTI 
asmenų; be to, yra labai susirūpinęs dėl 
to, kad ši finansinė parama bus teikiama 
iš ministerijos Teisingumo fondo, kuris 
buvo įsteigtas siekiant remti nusikaltimų 
aukas; ragina Komisiją ir toliau atmesti 
tokias rezoliucijas priėmusių valdžios 
institucijų paraiškas dėl Sąjungos 
finansavimo; ragina Lenkijos valdžios 
institucijas įgyvendinti atitinkamą 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismo praktiką ir atitinkamai 
spręsti tos pačios lyties sutuoktinių ir tėvų 
padėties klausimą, siekiant užtikrinti, kad 
jie teisiškai ir faktiškai galėtų naudotis 
teise į nediskriminavimą; smerkia tai, kad 
pilietinės visuomenės aktyvistams, kurie 
paskelbė vadinamąjį „Neapykantos atlasą“, 
kuriame apžvelgiami homofobijos atvejai 
Lenkijoje, iškeltos bylos; primygtinai 
ragina Lenkijos vyriausybę užtikrinti 
teisinę LGBTI asmenų apsaugą nuo visų 
formų neapykantos nusikaltimų ir 
neapykantą kurstančių kalbų;

______________ ______________
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 
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užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16);

užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16);

2 Europos Komisija, Regioninės ir miestų 
politikos GD, 2020 m. gegužės 27 d. raštas 
Lenkijos Liublino, Lodzės, Mažosios 
Lenkijos, Pakarpatės ir Švento Kryžiaus 
vaivadijų valdžios institucijoms. Taip pat 
žr. 2020 m. balandžio 23 d. Teisingumo 
Teismo sprendimą Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2 Europos Komisija, Regioninės ir miestų 
politikos GD, 2020 m. gegužės 27 d. raštas 
Lenkijos Liublino, Lodzės, Mažosios 
Lenkijos, Pakarpatės ir Švento Kryžiaus 
vaivadijų valdžios institucijoms. Taip pat 
žr. 2020 m. balandžio 23 d. Teisingumo 
Teismo sprendimą Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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Verts/ALE frakcijos vardu
Konstantinos Arvanitis
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Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkija gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60a. griežtai smerkia lenkiškąjį 
„Stonewall“ – 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
įvykdytą masinį 48 LGBTI aktyvistų 
suėmimą, nes tai nerimą dėl žodžio ir 
susirinkimų laisvės Lenkijoje keliantis 
ženklas; smerkia tai, kaip buvo elgiamasi 
su sulaikytaisiais, kaip pranešė 
Nacionalinio kankinimų prevencijos 
mechanizmo atstovai1a; ragina visas ES 
institucijas nedelsiant pasmerkti policijos 
vykdomą smurtą prieš LGBTI asmenis 
Lenkijoje;
______________
1a Lenkijos žmogaus teisių komisaras, 
pranešimas spaudai „Nacionalinio 
kankinimų prevencijos mechanizmo 
(KMPT) atstovų apsilankymas policijos 
sulaikymo vietose po naktinių sulaikymų 
Varšuvoje“, 2020 m. rugpjūčio 11 d., 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa

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

