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11.9.2020 A9-0138/6

Alteração 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
em nome do Grupo S&D
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE
Michal Šimečka
em nome do Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0138/2020

Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Está profundamente preocupado 
com a recente declaração do vice-ministro 
da Justiça polaco de que a Polónia deve 
denunciar a Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica (Convenção de 
Istambul); incentiva as autoridades polacas 
a darem aplicação prática e efetiva à 
Convenção de Istambul, nomeadamente 
garantindo que a legislação em vigor seja 
aplicada em todo o país e que seja 
disponibilizado um número suficiente e de 
qualidade de refúgios para as mulheres 
vítimas de violência e os seus filhos;

58. Está profundamente preocupado 
com a recente decisão1-A do ministro da 
Justiça polaco de dar oficialmente início à 
retirada da Polónia da Convenção do 
Conselho da Europa para a Prevenção e o 
Combate à Violência Contra as Mulheres e 
a Violência Doméstica (Convenção de 
Istambul); incentiva as autoridades polacas 
a darem aplicação prática e efetiva à 
Convenção de Istambul, nomeadamente 
garantindo que a legislação em vigor seja 
aplicada em todo o país e que seja 
disponibilizado um número suficiente e de 
qualidade de refúgios para as mulheres 
vítimas de violência e os seus filhos; receia 
que esta medida possa constituir um sério 
revés no que diz respeito à igualdade de 
género e aos direitos das mulheres;
______________
1-A Ministério da Justiça, comunicado de 
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imprensa «Proposta de denúncia da 
Convenção de Istambul», 25 de julho de 
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

Alteração 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
em nome do Grupo S&D

em nome do Grupo PPE
Michal Šimečka
em nome do Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Assinala que o segundo inquérito 
sobre pessoas LGBTI realizado em maio 
de 2020 pela Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia revela 
um aumento da intolerância e violência na 
Polónia contra as pessoas LGBTI e uma 
total descrença dos inquiridos LGBTI 
polacos no combate do governo contra o 
preconceito e a intolerância, com a 
percentagem de confiança mais baixa em 
toda a União (apenas 4 %) e a percentagem 
mais elevada de inquiridos que evitam 
certos locais por medo de serem agredidos, 
assediados ou ameaçados (79 %);

59. Assinala que o segundo inquérito 
sobre pessoas LGBTI realizado em maio 
de 2020 pela Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia revela 
um aumento da intolerância e violência na 
Polónia contra as pessoas LGBTI ou 
pessoas que sejam consideradas LGBTI e 
uma total descrença dos inquiridos LGBTI 
polacos no combate do governo contra o 
preconceito e a intolerância, com a 
percentagem de confiança mais baixa em 
toda a União (apenas 4 %) e a percentagem 
mais elevada de inquiridos que evitam 
certos locais por medo de serem agredidos, 
assediados ou ameaçados (79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Alteração 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
em nome do Grupo S&D
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE
Michal Šimečka
em nome do Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Recorda, também no contexto da 
campanha para as eleições presidenciais de 
2020, a posição que manifestou na sua 
resolução de 18 de dezembro de 2019, em 
que denunciou com veemência a 
discriminação contra as pessoas LGBTI e a 
violação dos seus direitos fundamentais 
pelas autoridades públicas, nomeadamente 
a incitação ao ódio por parte de autoridades 
públicas e de funcionários eleitos, a 
proibição das marchas do Orgulho e de 
programas de sensibilização e a proteção 
inadequada contra os ataques a estes 
eventos, bem como o facto de 
determinadas zonas da Polónia terem sido 
proclamadas zonas isentas da chamada 
«ideologia LGBT» e de terem sido 
adotadas «Cartas Regionais dos Direitos da 
Família» que discriminam em especial as 
famílias monoparentais e as famílias 

60. Recorda, também no contexto da 
campanha para as eleições presidenciais de 
2020, a posição que manifestou na sua 
resolução de 18 de dezembro de 2019, em 
que denunciou com veemência a 
discriminação contra as pessoas LGBTI e a 
violação dos seus direitos fundamentais 
pelas autoridades públicas, nomeadamente 
a incitação ao ódio por parte de autoridades 
públicas e de funcionários eleitos, a 
proibição das marchas do Orgulho e de 
programas de sensibilização e a proteção 
inadequada contra os ataques a estes 
eventos, bem como o facto de 
determinadas zonas da Polónia terem sido 
proclamadas zonas isentas da chamada 
«ideologia LGBT» e de terem sido 
adotadas «Cartas Regionais dos Direitos da 
Família» que discriminam em especial as 
famílias monoparentais e as famílias 
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LGBTI; assinala a ausência de melhorias 
na situação das pessoas LGBTI na Polónia 
desde a adoção dessa resolução e que a 
saúde mental e a segurança física das 
pessoas LGBTI da Polónia estão 
particularmente expostas ao risco; recorda 
a condenação de tais ações pelo 
Comissário polaco para os Direitos 
Humanos, que apresentou nove queixas aos 
tribunais administrativos, alegando que as 
zonas sem LGBTI violam o direito da 
União, bem como pela Comissão e por 
organizações internacionais; relembra que 
as despesas ao abrigo dos fundos de coesão 
não podem discriminar com base na 
orientação sexual e que os municípios que 
atuam como empregadores têm de respeitar 
a Diretiva 2000/78/CE1 do Conselho, que 
proíbe a discriminação e o assédio em 
razão da orientação sexual no emprego2; 
insta as autoridades polacas a 
implementarem a jurisprudência pertinente 
do Tribunal de Justiça e do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos e, nesse 
contexto, a darem resposta à situação dos 
cônjuges e dos progenitores do mesmo 
sexo, com vista a assegurar que estes 
cidadãos usufruem do direito à não 
discriminação, na lei e na prática; condena 
os processos judiciais movidos contra os 
ativistas da sociedade civil que publicaram 
o chamado «Atlas do Ódio», que 
documenta casos de homofobia na Polónia; 
convida vivamente o Governo polaco a 
assegurar a proteção jurídica das pessoas 
LGBTI contra todas as formas de crimes de 
ódio e de discurso de ódio;

LGBTI; assinala a ausência de melhorias 
na situação das pessoas LGBTI na Polónia 
desde a adoção dessa resolução e que a 
saúde mental e a segurança física das 
pessoas LGBTI da Polónia estão 
particularmente expostas ao risco; recorda 
a condenação de tais ações pelo 
Comissário polaco para os Direitos 
Humanos, que apresentou nove queixas aos 
tribunais administrativos, alegando que as 
zonas sem LGBTI violam o direito da 
União, bem como pela Comissão e por 
organizações internacionais; relembra que 
as despesas ao abrigo dos fundos de coesão 
não podem discriminar com base na 
orientação sexual e que os municípios que 
atuam como empregadores têm de respeitar 
a Diretiva 2000/78/CE1 do Conselho, que 
proíbe a discriminação e o assédio em 
razão da orientação sexual no emprego2; 
manifesta sérias preocupações, à luz do 
que precede, com o facto de o Ministro da 
Justiça ter concedido apoio financeiro aos 
municípios excluídos do programa 
europeu de geminação devido à adoção de 
declarações de «zona sem LGBT»; 
expressa, além disso, a sua profunda 
preocupação com o facto de esse apoio 
financeiro ser concedido utilizando os 
recursos do Fundo de Justiça do 
Ministério, que foi criado para apoiar as 
vítimas de crimes; apela à Comissão para 
que continue a rejeitar pedidos de 
financiamento da União por parte de 
autoridades que adotem esse tipo de 
resoluções; insta as autoridades polacas a 
implementarem a jurisprudência pertinente 
do Tribunal de Justiça e do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos e, nesse 
contexto, a darem resposta à situação dos 
cônjuges e dos progenitores do mesmo 
sexo, com vista a assegurar que estes 
cidadãos usufruem do direito à não 
discriminação, na lei e na prática; condena 
os processos judiciais movidos contra os 
ativistas da sociedade civil que publicaram 
o chamado «Atlas do Ódio», que 
documenta casos de homofobia na Polónia; 
convida vivamente o Governo polaco a 
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assegurar a proteção jurídica das pessoas 
LGBTI contra todas as formas de crimes de 
ódio e de discurso de ódio;

______________ ______________
1 Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 
de novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na atividade profissional (JO L 
303 de 2.12.2000, p. 16).

1 Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 
de novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na atividade profissional (JO L 
303 de 2.12.2000, p. 16).

2 Comissão Europeia, DG REGIO, carta às 
autoridades das regiões polacas de Lublin, 
Łódź, Małopolskie, Podkarpackie e 
Świętokrzyskie, 27 de maio de 2020. Ver 
igualmente o acórdão do Tribunal de 
Justiça de 23 de abril de 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Comissão Europeia, DG REGIO, carta às 
autoridades das regiões polacas de Lublin, 
Łódź, Małopolskie, Podkarpackie e 
Świętokrzyskie, 27 de maio de 2020. Ver 
igualmente o acórdão do Tribunal de 
Justiça de 23 de abril de 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

Alteração 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
em nome do Grupo S&D
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE
Michal Šimečka
em nome do Grupo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta de resolução
N.º 60-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-A. Lamenta profundamente a 
detenção em massa de 48 ativistas LGBTI 
em 7 de agosto de 2020, que envia uma 
mensagem preocupante em relação à 
liberdade de expressão e de reunião na 
Polónia; deplora a forma como os detidos 
foram tratados, segundo relatórios do 
mecanismo nacional de prevenção da 
tortura1-A; apela à condenação imediata, 
por todas as instituições europeias, da 
violência policial contra as pessoas 
LGBTI na Polónia;
______________
1-A Comissário polaco para os Direitos 
Humanos, comunicado de imprensa, 
«The National Preventive Mechanism for 
the Prevention of Torture (KMPT) visits 
police places of detention after overnight 
detentions in Warsaw» (O mecanismo 
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nacional de prevenção da tortura (KMPT) 
visita instalações policiais de detenção na 
sequência de detenções durante a noite 
em Varsóvia), 11 de agosto de 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

