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11.9.2020 A9-0138/6

Poprawka 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
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. wyraża głębokie zaniepokojenie 
niedawnym oświadczeniem polskiego 
wiceministra sprawiedliwości, zgodnie z 
którym Polska powinna wypowiedzieć 
Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej (konwencja 
stambulska); zachęca władze polskie do 
skutecznego stosowania tej konwencji w 
praktyce, w tym przez zagwarantowanie 
stosowania obowiązującego 
ustawodawstwa w całym kraju i 
zapewnienie wystarczającej liczby 
wysokiej jakości schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy i ich dzieci;

58. wyraża głębokie zaniepokojenie 
niedawną decyzją1a polskiego wiceministra 
sprawiedliwości o oficjalnym wszczęciu 
procedury wypowiedzenia przez Polskę 
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej (konwencja 
stambulska); zachęca władze polskie do 
skutecznego stosowania tej konwencji w 
praktyce, w tym przez zagwarantowanie 
stosowania obowiązującego 
ustawodawstwa w całym kraju i 
zapewnienie wystarczającej liczby 
wysokiej jakości schronisk dla kobiet 
będących ofiarami przemocy i ich dzieci; 
obawia się, że krok ten może stanowić 
poważny regres w dziedzinie 
równouprawnienia płci i praw kobiet;
______________
1a Ministerstwo Sprawiedliwości, 



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

komunikat prasowy „Wniosek dotyczący 
wypowiedzenia konwencji stambulskiej”, 
25 lipca 2020 r., 
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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Poprawka 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
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. zauważa, że drugie badanie 
dotyczące osób LGBTI przeprowadzone 
przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej w maju 2020 r. wskazuje na 
nasilenie się nietolerancji i przemocy 
wobec osób LGBTI w Polsce, na całkowity 
brak wiary polskich respondentów LGBTI 
w zwalczanie przez rząd uprzedzeń i 
nietolerancji (odnotowano tu najniższy 
odsetek w Unii – jedynie 4 %) oraz na 
najwyższy odsetek respondentów, którzy 
unikają pewnych miejsc z obawy przed 
atakiem, napastowaniem lub groźbami 
(79 %);

59. zauważa, że drugie badanie 
dotyczące osób LGBTI przeprowadzone 
przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej w maju 2020 r. wskazuje na 
nasilenie się nietolerancji i przemocy 
wobec osób LGBTI lub osób 
postrzeganych jako należące do grupy 
LGBTI w Polsce, na całkowity brak wiary 
polskich respondentów LGBTI w 
zwalczanie przez rząd uprzedzeń i 
nietolerancji (odnotowano tu najniższy 
odsetek w Unii – jedynie 4 %) oraz na 
najwyższy odsetek respondentów, którzy 
unikają pewnych miejsc z obawy przed 
atakiem, napastowaniem lub groźbami 
(79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Poprawka 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
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. przypomina, również w kontekście 
kampanii przed wyborami prezydenckimi 
w 2020 r., o swoim stanowisku wyrażonym 
w rezolucji z 18 grudnia 2019 r., w której 
zdecydowanie potępił wszelką 
dyskryminację osób LGBTI i naruszanie 
ich praw podstawowych przez władze 
publiczne, w tym mowę nienawiści ze 
strony władz publicznych i urzędników 
wybranych w wyborach, zakazywanie 
Parad Równości i programów 
uświadamiających, a także 
niewystarczającą ochronę przed 
wymierzonymi w nie atakami, ogłoszenie 
w Polsce stref wolnych od tzw. ideologii 
LGBT i uchwalenie Samorządowej Karty 
Praw Rodzin, która stanowi przejaw 
dyskryminacji zwłaszcza rodzin z jednym 
rodzicem i rodzin LGBTI; zauważa, że od 
czasu przyjęcia tej rezolucji sytuacja osób 

60. przypomina, również w kontekście 
kampanii przed wyborami prezydenckimi 
w 2020 r., o swoim stanowisku wyrażonym 
w rezolucji z 18 grudnia 2019 r., w której 
zdecydowanie potępił wszelką 
dyskryminację osób LGBTI i naruszanie 
ich praw podstawowych przez władze 
publiczne, w tym mowę nienawiści ze 
strony władz publicznych i urzędników 
wybranych w wyborach, zakazywanie 
Parad Równości i programów 
uświadamiających, a także 
niewystarczającą ochronę przed 
wymierzonymi w nie atakami, ogłoszenie 
w Polsce stref wolnych od tzw. ideologii 
LGBT i uchwalenie Samorządowej Karty 
Praw Rodzin, która stanowi przejaw 
dyskryminacji zwłaszcza rodzin z jednym 
rodzicem i rodzin LGBTI; zauważa, że od 
czasu przyjęcia tej rezolucji sytuacja osób 
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LGBTI w Polsce nie poprawiła się oraz że 
szczególnie zagrożone jest zdrowie 
psychiczne i bezpieczeństwo fizyczne osób 
LGBTI; przypomina, że takie działania 
potępił nie tylko polski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który złożył dziewięć 
skarg do sądów administracyjnych, 
twierdząc, że strefy wolne od LGBTI są 
niezgodne z prawem Unii, ale też Komisja 
i organizacje międzynarodowe; 
przypomina, że z funduszy spójności nie 
można finansować działań prowadzących 
do dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną oraz że gminy jako pracodawcy 
muszą przestrzegać dyrektywy Rady 
2000/78/WE, która zakazuje dyskryminacji 
i nękania ze względu na orientację 
seksualną w sferze zatrudnienia2; wzywa 
władze polskie, aby wdrożyły odpowiednie 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz aby w tym kontekście zajęły się 
sytuacją małżonków i rodziców tej samej 
płci w celu zapewnienia im prawa do 
niedyskryminacji pod względem prawnym 
i faktycznym; potępia pozwy przeciw 
działaczom społeczeństwa obywatelskiego, 
którzy opublikowali tzw. Atlas nienawiści 
dokumentujący przypadki homofobii w 
Polsce; stanowczo apeluje do polskiego 
rządu o zapewnienie ochrony prawnej osób 
LGBTI przed wszelkimi formami 
przestępstw z nienawiści i mowy 
nienawiści;

LGBTI w Polsce nie poprawiła się oraz że 
szczególnie zagrożone jest zdrowie 
psychiczne i bezpieczeństwo fizyczne osób 
LGBTI; przypomina, że takie działania 
potępił nie tylko polski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który złożył dziewięć 
skarg do sądów administracyjnych, 
twierdząc, że strefy wolne od LGBTI są 
niezgodne z prawem Unii, ale też Komisja 
i organizacje międzynarodowe; 
przypomina, że z funduszy spójności nie 
można finansować działań prowadzących 
do dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną oraz że gminy jako pracodawcy 
muszą przestrzegać dyrektywy Rady 
2000/78/WE, która zakazuje dyskryminacji 
i nękania ze względu na orientację 
seksualną w sferze zatrudnienia2; w 
związku z tym wyraża poważne 
zaniepokojenie faktem, że minister 
sprawiedliwości udzielił wsparcia 
finansowego gminom wykluczonym z 
europejskiego programu na rzecz 
partnerstwa miast ze względu na przyjęcie 
deklaracji o „strefach wolnych od 
LGBT”; ponadto wyraża głębokie 
zaniepokojenie, że wsparcie finansowe 
zostanie przyznane z Funduszu 
Sprawiedliwości ministerstwa, 
utworzonego w celu wspierania ofiar 
przestępstw; wzywa Komisję do dalszego 
odrzucania wniosków o finansowanie ze 
środków unijnych, składanych przez 
władze, które przyjęły takie rezolucje; 
wzywa władze polskie, aby wdrożyły 
odpowiednie orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz aby w tym 
kontekście zajęły się sytuacją małżonków i 
rodziców tej samej płci w celu zapewnienia 
im prawa do niedyskryminacji pod 
względem prawnym i faktycznym; potępia 
pozwy przeciw działaczom społeczeństwa 
obywatelskiego, którzy opublikowali tzw. 
Atlas nienawiści dokumentujący przypadki 
homofobii w Polsce; stanowczo apeluje do 
polskiego rządu o zapewnienie ochrony 
prawnej osób LGBTI przed wszelkimi 
formami przestępstw z nienawiści i mowy 
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nienawiści;

______________ ______________
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 
303 z 2.12.2000, s. 16).

1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 
303 z 2.12.2000, s. 16).

2 Komisja Europejska, DG REGIO, pismo 
do władz województw lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego, 27 maja 2020 r. Zob. 
również wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 23 kwietnia 2020 r., NH przeciwko 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Komisja Europejska, DG REGIO, pismo 
do władz województw lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego, 27 maja 2020 r. Zob. 
również wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 23 kwietnia 2020 r., NH przeciwko 
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

Poprawka 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
w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE
Michal Šimečka
w imieniu grupy Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
w imieniu grupy Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. głęboko ubolewa z powodu 
„polskiego Stonewall” w dniu 7 sierpnia 
2020, czyli masowych aresztowań, których 
ofiarą podło 48 działaczy LGBTI, gdyż jest 
to niepokojący sygnał w kwestii wolności 
słowa i zgromadzeń w Polsce; ubolewa 
nad sposobem traktowania zatrzymanych, 
o czym informował zespół Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur1a; wzywa 
wszystkie instytucje europejskie do 
natychmiastowego potępienia przemocy ze 
strony policji wobec osób LGBTI w 
Polsce;
______________
1a Polski Rzecznik Praw Obywatelskich, 
komunikat prasowy „Krajowy Mechanizm 
Prewencji Tortur (KMPT) – inspekcje w 
policyjnych miejscach zatrzymań po 
nocnych wydarzeniach w Warszawie”, 11 
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sierpnia 2020 r., 
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

