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

RO Unită în diversitate RO

11.9.2020 A9-0138/6

Amendamentul 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
în numele Grupului S&D
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Michal Šimečka
în numele Grupului Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. este profund îngrijorat de recenta 
declarație a vice-ministrului polonez al 
justiției, conform căreia Polonia ar trebui 
să denunțe Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul); încurajează 
autoritățile poloneze să pună în practică în 
mod eficace această Convenție, inclusiv 
asigurând aplicarea legislației existente la 
nivel național, precum și punând la 
dispoziție suficiente adăposturi adecvate 
pentru femeile care sunt victime ale 
violenței și pentru copiii acestora;

58. este profund îngrijorat de recenta 
decizie1a a ministrului polonez al justiției 
de a iniția oficial retragerea Poloniei din 
Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul); încurajează 
autoritățile poloneze să pună în practică în 
mod eficace această Convenție, inclusiv 
asigurând aplicarea legislației existente la 
nivel național, precum și punând la 
dispoziție suficiente adăposturi adecvate 
pentru femeile care sunt victime ale 
violenței și pentru copiii acestora; se teme 
că acest pas ar putea reprezenta un regres 
grav în ceea ce privește egalitatea de gen 
și drepturile femeilor;
______________
1a Ministerul Justiției, comunicat de presă 
privind propunerea de denunțare a 
Convenției de la Istanbul, 25 iulie 2020, 
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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
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11.9.2020 A9-0138/7

Amendamentul 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
în numele Grupului S&D
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Michal Šimečka
în numele Grupului Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. observă că al doilea sondaj privind 
persoanele LGBTI din mai 2020, efectuat 
de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, evidențiază o 
intensificare a intoleranței și a violenței 
împotriva persoanelor LGBTI în Polonia și 
o neîncredere totală a respondenților 
LGBTI din Polonia în măsurile guvernului 
de combatere a prejudecăților și a 
intoleranței, această țară înregistrând cel 
mai mic procent din întreaga UE (doar 
4 %) în acest sens și cel mai mare procent 
de respondenți care evită să meargă în 
anumite locuri de teamă că vor fi atacați, 
hărțuiți sau amenințați (79 %);

59. observă că al doilea sondaj privind 
persoanele LGBTI din mai 2020, efectuat 
de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, evidențiază o 
intensificare a intoleranței și a violenței 
împotriva persoanelor LGBTI sau a 
persoanelor considerate ca fiind LGBTI 
în Polonia și o neîncredere totală a 
respondenților LGBTI din Polonia în 
măsurile guvernului de combatere a 
prejudecăților și a intoleranței, această țară 
înregistrând cel mai mic procent din 
întreaga UE (doar 4 %) în acest sens și cel 
mai mare procent de respondenți care evită 
să meargă în anumite locuri de teamă că 
vor fi atacați, hărțuiți sau amenințați 
(79 %);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Amendamentul 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
în numele Grupului S&D
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Michal Šimečka
în numele Grupului Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. reamintește, și în contextul 
campaniei prezidențiale din 2020, poziția 
exprimată în Rezoluția sa din 18 decembrie 
2019, în care a denunțat cu fermitate orice 
discriminare față de persoanele LGBTI și 
încălcarea drepturilor lor fundamentale de 
către autoritățile publice, inclusiv discursul 
de incitare la ură al autorităților publice și 
al funcționarilor aleși, interzicerea 
evenimentelor Pride și a programelor de 
sensibilizare și protecția necorespunzătoare 
împotriva atacurilor la adresa acestora, 
precum și declararea unor zone scutite de 
așa-numita „ideologie LGBT” în Polonia și 
adoptarea unor „carte regionale a 
drepturilor familiale”, discriminatoare în 
special față de familiile monoparentale și 
LGBTI; constată că situația persoanelor 
LGBTI din Polonia nu s-a îmbunătățit 
deloc de la adoptarea rezoluției respective 
și că sănătatea mintală și siguranța fizică a 

60. reamintește, și în contextul 
campaniei prezidențiale din 2020, poziția 
exprimată în Rezoluția sa din 18 decembrie 
2019, în care a denunțat cu fermitate orice 
discriminare față de persoanele LGBTI și 
încălcarea drepturilor lor fundamentale de 
către autoritățile publice, inclusiv discursul 
de incitare la ură al autorităților publice și 
al funcționarilor aleși, interzicerea 
evenimentelor Pride și a programelor de 
sensibilizare și protecția necorespunzătoare 
împotriva atacurilor la adresa acestora, 
precum și declararea unor zone scutite de 
așa-numita „ideologie LGBT” în Polonia și 
adoptarea unor „carte regionale a 
drepturilor familiale”, discriminatoare în 
special față de familiile monoparentale și 
LGBTI; constată că situația persoanelor 
LGBTI din Polonia nu s-a îmbunătățit 
deloc de la adoptarea rezoluției respective 
și că sănătatea mintală și siguranța fizică a 
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persoanelor LGBTI din Polonia sunt 
deosebit de vulnerabile; reamintește că 
astfel de acțiuni au fost condamnate de 
către Comisarul polonez pentru drepturile 
omului, care a depus nouă plângeri pe 
lângă instanțele administrative, susținând 
că zonelor fără LGBTI încalcă dreptul 
Uniunii, precum și de către Comisie și 
organizațiile internaționale; reamintește că 
cheltuielile din cadrul fondurilor de 
coeziune nu trebuie să ducă la discriminare 
pe baza orientării sexuale și că 
municipalitățile care acționează în calitate 
de angajatori trebuie să respecte Directiva 
2000/78/CE a Consiliului1, care interzice 
discriminarea și hărțuirea pe motive de 
orientare sexuală în ceea ce privește 
încadrarea în muncă; invită autoritățile 
poloneze să pună în aplicare jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului și, în acest 
context, să abordeze situația persoanelor 
căsătorite și a părinților de același sex în 
vederea asigurării exercitării dreptului lor 
la nediscriminare în drept și în fapt; 
condamnă acțiunile în instanță inițiate 
împotriva activiștilor societății civile care 
au publicat așa-zisul „Atlas al urii”, ce 
documentează cazurile de homofobie din 
Polonia; invită insistent guvernul polonez 
să asigure protecția juridică a persoanelor 
LGBTI împotriva tuturor formelor de 
infracțiuni motivate de ură și de discursuri 
care incită la ură;

persoanelor LGBTI din Polonia sunt 
deosebit de vulnerabile; reamintește că 
astfel de acțiuni au fost condamnate de 
către Comisarul polonez pentru drepturile 
omului, care a depus nouă plângeri pe 
lângă instanțele administrative, susținând 
că zonelor fără LGBTI încalcă dreptul 
Uniunii, precum și de către Comisie și 
organizațiile internaționale; reamintește că 
cheltuielile din cadrul fondurilor de 
coeziune nu trebuie să ducă la discriminare 
pe baza orientării sexuale și că 
municipalitățile care acționează în calitate 
de angajatori trebuie să respecte Directiva 
2000/78/CE a Consiliului1, care interzice 
discriminarea și hărțuirea pe motive de 
orientare sexuală în ceea ce privește 
încadrarea în muncă; își exprimă, având în 
vedere cele de mai sus, profunda 
îngrijorare cu privire la faptul că 
ministrul justiției a acordat sprijin 
financiar municipalităților care au fost 
excluse din programul european de 
înfrățire ca urmare a adoptării 
declarațiilor de „zone libere de LGBTI”; 
este profund îngrijorat, în plus, de faptul 
că sprijinul financiar va fi acordat din 
Fondul pentru justiție al ministerului, 
care a fost creat pentru a sprijini victimele 
infracțiunilor; invită Comisia să respingă 
în continuare cererile de finanțare 
prezentate Uniunii de autoritățile care au 
adoptat astfel de rezoluții; invită 
autoritățile poloneze să pună în aplicare 
jurisprudența relevantă a Curții de Justiție 
și a Curții Europene a Drepturilor Omului 
și, în acest context, să abordeze situația 
persoanelor căsătorite și a părinților de 
același sex în vederea asigurării exercitării 
dreptului lor la nediscriminare în drept și în 
fapt; condamnă acțiunile în instanță inițiate 
împotriva activiștilor societății civile care 
au publicat așa-zisul „Atlas al urii”, ce 
documentează cazurile de homofobie din 
Polonia; invită insistent guvernul polonez 
să asigure protecția juridică a persoanelor 
LGBTI împotriva tuturor formelor de 
infracțiuni motivate de ură și de discursuri 
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care incită la ură;

______________ ______________
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă (JO L 303, 
2.12.2000, p. 16).

1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă (JO L 303, 
2.12.2000, p. 16).

2 Comisia Europeană, DG REGIO, 
scrisoare adresată autorităților din regiunile 
poloneze din Lublin, Łódź, Polonia Mică, 
Podkarpackie și Świętokrzyskie, 27 mai 
2020. Consultați, de asemenea, Hotărârea 
Curții de Justiție din 23 aprilie 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Comisia Europeană, DG REGIO, 
scrisoare adresată autorităților din regiunile 
poloneze din Lublin, Łódź, Polonia Mică, 
Podkarpackie și Świętokrzyskie, 27 mai 
2020. Consultați, de asemenea, Hotărârea 
Curții de Justiție din 23 aprilie 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

Amendamentul 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
în numele Grupului S&D
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Michal Šimečka
în numele Grupului Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. regretă profund arestarea în masă 
a 48 de activiști LGBTI la 7 august 2020 
(așa-numitul „Stonewall polonez”), care 
transmite un semnal îngrijorător cu 
privire la libertatea de exprimare și de 
întrunire în Polonia; deplânge modul în 
care au fost tratați deținuții, conform 
informațiilor transmise de mecanismul 
național de prevenire a torturii1a; solicită 
ca toate instituțiile europene să condamne 
imediat violența polițienească exercitată 
împotriva persoanelor LGBTI în Polonia;
______________
1a Comisarul polonez pentru drepturile 
omului, comunicat de presă, 
„Mecanismul național de prevenire a 
torturii (KMPT) vizitează locurile de 
detenție ale poliției în urma arestărilor 
care au avut loc peste noapte în 
Varșovia”, 11 august 2020, 
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https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en
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