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

NL In verscheidenheid verenigd NL

11.9.2020 A9-0138/6

Amendement 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
namens de S&D-Fractie
Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie
Michal Šimečka
namens de Renew-Fractie
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. uit zijn diepe bezorgdheid over de 
recente verklaring van de Poolse 
viceminister van Justitie dat Polen het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(Verdrag van Istanbul) moet opzeggen; 
spoort de Poolse autoriteiten ertoe aan dat 
verdrag in de praktijk en op doeltreffende 
wijze toe te passen, onder meer door de 
toepassing van de bestaande wetgeving in 
het hele land te waarborgen, en te voorzien 
in voldoende kwaliteitsvolle 
opvangplaatsen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld en voor hun 
kinderen;

58. uit zijn diepe bezorgdheid over het 
recente besluit1 bis van de Poolse Minister 
van Justitie om officieel te beginnen met 
de terugtrekking van Polen uit het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul); spoort de Poolse autoriteiten 
ertoe aan dat verdrag in de praktijk en op 
doeltreffende wijze toe te passen, onder 
meer door de toepassing van de bestaande 
wetgeving in het hele land te waarborgen, 
en te voorzien in voldoende kwaliteitsvolle 
opvangplaatsen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld en voor hun 
kinderen; vreest dat dit besluit een 
serieuze stap terug betekent op het gebied 
van gendergelijkheid en de rechten van 
vrouwen;
______________
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1 bis Ministerie van Justitie, persbericht 
over het voorstel om het Verdrag van 
Istanbul op te zeggen, 25 juli 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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11.9.2020 A9-0138/7

Amendement 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
namens de S&D-Fractie
Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie
Michal Šimečka
namens de Renew-Fractie
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. merkt op dat uit de resultaten van 
de tweede LGBTI-enquête van mei 2020, 
uitgevoerd door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
nadrukkelijk bleek dat de intolerantie en 
het geweld jegens LGBTI-personen in 
Polen toenemen en dat de Poolse LGBTI-
respondenten absoluut niet geloven dat de 
regering vooroordelen en intolerantie 
bestrijdt, waarbij het laagste percentage 
van de hele Unie werd opgetekend (slechts 
4 %), tegenover het hoogste percentage 
respondenten dat aangaf bepaalde plekken 
te mijden uit angst voor aanvallen, 
intimidatie of dreigementen (79 %);

59. merkt op dat uit de resultaten van 
de tweede LGBTI-enquête van mei 2020, 
uitgevoerd door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
nadrukkelijk bleek dat de intolerantie en 
het geweld jegens LGBTI-personen en 
vermeende LGBTI-personen in Polen 
toenemen en dat de Poolse LGBTI-
respondenten absoluut niet geloven dat de 
regering vooroordelen en intolerantie 
bestrijdt, waarbij het laagste percentage 
van de hele Unie werd opgetekend (slechts 
4 %), tegenover het hoogste percentage 
respondenten dat aangaf bepaalde plekken 
te mijden uit angst voor aanvallen, 
intimidatie of dreigementen (79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Amendement 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
namens de S&D-Fractie
Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie
Michal Šimečka
namens de Renew-Fractie
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst, onder meer in de context van 
de campagne voor de 
presidentsverkiezingen van 2020, op zijn 
standpunt als weergegeven in zijn resolutie 
van 18 december 2019, waarin het 
Parlement zijn sterke veroordeling 
uitspreekt over elke vorm van discriminatie 
van LGBTI’s en de schending van hun 
grondrechten door overheidsinstanties, met 
inbegrip van haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, over het 
onvoldoende beschermen tegen aanvallen 
en verbieden van pride-optochten en 
bewustmakingsprogramma’s, alsook over 
de zones in Polen die zichzelf hebben 
uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-
ideologie”, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen; stelt vast 

60. wijst, onder meer in de context van 
de campagne voor de 
presidentsverkiezingen van 2020, op zijn 
standpunt als weergegeven in zijn resolutie 
van 18 december 2019, waarin het 
Parlement zijn sterke veroordeling 
uitspreekt over elke vorm van discriminatie 
van LGBTI’s en de schending van hun 
grondrechten door overheidsinstanties, met 
inbegrip van haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, over het 
onvoldoende beschermen tegen aanvallen 
en verbieden van pride-optochten en 
bewustmakingsprogramma’s, alsook over 
de zones in Polen die zichzelf hebben 
uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-
ideologie”, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen; stelt vast 
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dat er sinds de aanneming van die resolutie 
geen enkele verbetering is waargenomen in 
de situatie van LGBTI’s in Polen en dat 
met name de mentale gezondheid en 
fysieke veiligheid van Poolse LGBTI’s in 
het gedrang komen; herinnert aan de 
veroordeling van dergelijke acties door de 
Poolse commissaris voor de 
mensenrechten, die negen klachten heeft 
ingediend bij administratieve rechtbanken 
met als argument dat de LGBTI-vrije zones 
een schending vormen van het Unierecht, 
en de veroordeling door de Commissie en 
internationale organisaties; wijst erop dat 
uitgaven in het kader van het cohesiebeleid 
geen discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid mogen inhouden en dat steden 
en gemeenten zich als werkgever moeten 
houden aan Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad1, op basis waarvan discriminatie en 
intimidatie op grond van seksuele 
geaardheid in arbeid verboden zijn2; 
verzoekt de Poolse autoriteiten om de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens uit te voeren en om 
in dat verband in te gaan op de situatie van 
echtgenoten en ouders van hetzelfde 
geslacht, opdat zij zowel rechtens als 
feitelijk het recht op non-discriminatie 
genieten; veroordeelt de rechtszaken tegen 
de maatschappelijke activisten die de 
zogenoemde “Haatatlas” hebben 
gepubliceerd waarin gevallen van 
homofobie in Polen worden 
gedocumenteerd; verzoekt de Poolse 
regering met klem de wettelijke 
bescherming van LGBTI’s tegen alle 
vormen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te garanderen;

dat er sinds de aanneming van die resolutie 
geen enkele verbetering is waargenomen in 
de situatie van LGBTI’s in Polen en dat 
met name de mentale gezondheid en 
fysieke veiligheid van Poolse LGBTI’s in 
het gedrang komen; herinnert aan de 
veroordeling van dergelijke acties door de 
Poolse commissaris voor de 
mensenrechten, die negen klachten heeft 
ingediend bij administratieve rechtbanken 
met als argument dat de LGBTI-vrije zones 
een schending vormen van het Unierecht, 
en de veroordeling door de Commissie en 
internationale organisaties; wijst erop dat 
uitgaven in het kader van het cohesiebeleid 
geen discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid mogen inhouden en dat steden 
en gemeenten zich als werkgever moeten 
houden aan Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad1, op basis waarvan discriminatie en 
intimidatie op grond van seksuele 
geaardheid in arbeid verboden zijn2; uit, 
gezien deze context, zijn ernstige 
bezorgdheid over het feit dat de Minister 
van Justitie financiële steun heeft gegeven 
aan gemeenten die zijn uitgesloten van 
het Europese jumelageprogramma 
wegens het uitroepen van een “LGBT-
vrije zone”; vreest verder dat er financiële 
steun zal worden verleend via het 
justitiefonds van het ministerie, dat is 
opgezet om slachtoffers van misdrijven te 
ondersteunen; dringt er bij de Commissie 
op aan om aanvragen voor EU-
financiering van autoriteiten die 
dergelijke zones hebben uitgeroepen, te 
blijven afwijzen; verzoekt de Poolse 
autoriteiten om de desbetreffende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens uit te voeren en om in dat verband in 
te gaan op de situatie van echtgenoten en 
ouders van hetzelfde geslacht, opdat zij 
zowel rechtens als feitelijk het recht op 
non-discriminatie genieten; veroordeelt de 
rechtszaken tegen de maatschappelijke 
activisten die de zogenoemde “Haatatlas” 
hebben gepubliceerd waarin gevallen van 
homofobie in Polen worden 
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gedocumenteerd; verzoekt de Poolse 
regering met klem de wettelijke 
bescherming van LGBTI’s tegen alle 
vormen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te garanderen;

______________ ______________
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16).

1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16).

2 Europese Commissie, DG REGIO, brief 
aan de autoriteiten van de Poolse regio’s 
Lublin, Łódź, Klein-Polen, Subkarpaten en 
Święty Krzyż, 27 mei 2020. Zie ook het 
arrest van het Hof van Justitie van 23 april 
2020, Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Europese Commissie, DG REGIO, brief 
aan de autoriteiten van de Poolse regio’s 
Lublin, Łódź, Klein-Polen, Subkarpaten en 
Święty Krzyż, 27 mei 2020. Zie ook het 
arrest van het Hof van Justitie van 23 april 
2020, 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

Amendement 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
namens de S&D-Fractie
Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie
Michal Šimečka
namens de Renew-Fractie
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, 
van de rechtsstaat
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. betreurt ten zeerste de massa-
arrestatie van 48 LGBTI-activisten op 
7 augustus 2020 bij de protestactie die 
bekendstaat als de “Polish Stonewall”, en 
wijst erop dat deze arrestaties een 
verontrustend signaal afgeven over de 
vrijheid van meningsuiting en 
vergadering in Polen; betreurt de manier 
waarop de gearresteerden zijn behandeld, 
zoals gemeld door het nationaal 
mechanisme voor preventie van 
foltering1 bis; dringt er bij alle Europese 
instellingen op aan om het politiegeweld 
tegen LGBTI-personen in Polen 
onmiddellijk te veroordelen;
______________
1 bis Poolse commissaris voor 
mensenrechten, persbericht over een 
bezoek van het nationaal mechanisme 
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voor preventie van foltering aan de 
detentieplaatsen na nachtelijke detenties 
in Warschau, 11 augustus 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

