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11.9.2020 A9-0138/6

Predlog spremembe 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
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. je zelo zaskrbljen, ker je namestnik 
poljskega ministra za pravosodje pred 
kratkim izjavil, da bi morala Poljska 
odstopiti od Konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima 
(Istanbulska konvencija); spodbuja poljske 
organe k dejanskemu izvajanju te 
konvencije v praksi, vključno z 
zagotavljanjem uporabe veljavne 
zakonodaje po vsej državi ter zadostnega 
števila kakovostnih zavetišč za ženske, ki 
so žrtve nasilja, in njihove otroke;

58. je zelo zaskrbljen zaradi nedavne 
odločitve1a poljskega ministra za 
pravosodje, da uradno sproži postopek 
odstopa Poljske od Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija); 
spodbuja poljske organe k dejanskemu 
izvajanju te konvencije v praksi, vključno z 
zagotavljanjem uporabe veljavne 
zakonodaje po vsej državi ter zadostnega 
števila kakovostnih zavetišč za ženske, ki 
so žrtve nasilja, in njihove otroke; se boji, 
da bi ta korak lahko pomenil resno 
nazadovanje na področju enakosti spolov 
in pravic žensk;
______________
1a Sporočilo za javnost poljskega 
ministrstva za pravosodje z naslovom 
‘Predlog za razveljavitev Istanbulske 
konvencije’, 25. julij 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

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

Predlog spremembe 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
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. ugotavlja, da rezultati ankete o 
osebah LGBTI, ki jo je izvedla Agencija 
Evropske unije za temeljne pravice, kažejo 
na porast nestrpnosti do oseb LGBTI in 
nasilja nad njimi ter popolno nezaupanje 
poljskih anketirancev LGBTI v boj vlade 
proti predsodkom in nestrpnosti, saj vanj 
verjame le 4 % anketiranih, kar je najnižji 
odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, izogiba 
nekaterim krajem (79 %),

59. ugotavlja, da rezultati ankete o 
osebah LGBTI, ki jo je izvedla Agencija 
Evropske unije za temeljne pravice, kažejo 
na porast tako nestrpnosti do oseb LGBTI 
ali oseb, za katere se meni, da so osebe 
LGBTI, kot nasilja nad njimi, ter popolno 
nezaupanje poljskih anketirancev LGBTI v 
boj vlade proti predsodkom in nestrpnosti, 
saj vanj verjame le 4 % anketiranih, kar je 
najnižji odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, izogiba 
nekaterim krajem (79 %),

Or. en
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Predlog spremembe 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
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. tudi zaradi predsedniške kampanje 
2020 ponavlja stališče iz svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019, da odločno obsoja 
vsakršno diskriminacijo oseb LGBTI in 
kršitev njihovih temeljnih pravic s strani 
javnih organov, vključno s sovražnim 
govorom javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev, prepovedjo parad ponosa ter 
programov in kampanj ozaveščanja in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, 
razglasitvijo območij brez tako imenovane 
ideologije LGBT na Poljskem in sprejetjem 
regionalne listine o družinskih pravicah, s 
katero se diskriminirajo predvsem starši 
samohranilci in družine LGBTI; ugotavlja, 
da se od sprejetja te resolucije položaj oseb 
LGBTI na Poljskem ni niti malo izboljšal 
in da sta njihovo duševno zdravje in fizična 
varnost še posebej ogroženi; želi spomniti, 
da poleg Komisije in mednarodnih 
organizacij ta dejanja obsoja tudi poljski 

60. tudi zaradi predsedniške kampanje 
2020 ponavlja stališče iz svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019, da odločno obsoja 
vsakršno diskriminacijo oseb LGBTI in 
kršitev njihovih temeljnih pravic s strani 
javnih organov, vključno s sovražnim 
govorom javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev, prepovedjo parad ponosa ter 
programov in kampanj ozaveščanja in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, 
razglasitvijo območij brez tako imenovane 
ideologije LGBT na Poljskem in sprejetjem 
regionalne listine o družinskih pravicah, s 
katero se diskriminirajo predvsem starši 
samohranilci in družine LGBTI; ugotavlja, 
da se od sprejetja te resolucije položaj oseb 
LGBTI na Poljskem ni niti malo izboljšal 
in da sta njihovo duševno zdravje in fizična 
varnost še posebej ogroženi; želi spomniti, 
da poleg Komisije in mednarodnih 
organizacij ta dejanja obsoja tudi poljski 
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komisar za človekove pravice, ki je pri 
upravnih sodiščih vložil devet pritožb, v 
katerih je navajal, da se z razglasitvijo 
območij brez LGBTI krši pravo EU; 
opozarja, da se pri porabi kohezijskih 
sredstev ne sme diskriminirati na podlagi 
spolne usmerjenosti in da morajo občine, ki 
delujejo kot delodajalci, ravnati v skladu z 
Direktivo Sveta 2000/78/ES1, ki 
prepoveduje diskriminacijo in 
nadlegovanje na podlagi spolne 
usmerjenosti pri zaposlovanju2; poziva 
poljske organe, naj izvajajo ustrezno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in naj na podlagi tega obravnavajo položaj 
istospolnih partnerjev in staršev, da bodo v 
pravnem in dejanskem smislu uživali 
pravico do nediskriminacije; obsoja tožbe 
zoper aktiviste civilne družbe, ki so 
objavili t. i. atlas sovraštva, v katerem so 
dokumentirani primeri homofobije na 
Poljskem odločno poziva poljsko vlado, 
naj zagotovi pravno zaščito oseb LGBTI 
pred vsemi oblikami kaznivih dejanj iz 
sovraštva in sovražnega govora;

komisar za človekove pravice, ki je pri 
upravnih sodiščih vložil devet pritožb, v 
katerih je navajal, da se z razglasitvijo 
območij brez LGBTI krši pravo EU; 
opozarja, da se pri porabi kohezijskih 
sredstev ne sme diskriminirati na podlagi 
spolne usmerjenosti in da morajo občine, ki 
delujejo kot delodajalci, ravnati v skladu z 
Direktivo Sveta 2000/78/ES1, ki 
prepoveduje diskriminacijo in 
nadlegovanje na podlagi spolne 
usmerjenosti pri zaposlovanju2; glede na 
zgoraj omenjeno izraža resno 
zaskrbljenost zaradi dejstva, da je minister 
za pravosodje dodelil finančno podporo 
občinam, ki so bile izključene iz 
evropskega programa pobratenja mest 
zaradi sprejetja izjav o „območju brez 
LGBTI“; nadalje je globoko zaskrbljen, 
da bo ta finančna podpora prišla iz sklada 
ministrstva za pravosodje, ki je bil 
ustanovljen za podporo žrtvam kaznivih 
dejanj; poziva Komisijo, naj še naprej 
zavrača prošnje za financiranje s strani 
organov, ki so sprejeli te sklepe; poziva 
poljske organe, naj izvajajo ustrezno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in naj na podlagi tega obravnavajo položaj 
istospolnih partnerjev in staršev, da bodo v 
pravnem in dejanskem smislu uživali 
pravico do nediskriminacije; obsoja tožbe 
zoper aktiviste civilne družbe, ki so 
objavili t. i. atlas sovraštva, v katerem so 
dokumentirani primeri homofobije na 
Poljskem; odločno poziva poljsko vlado, 
naj zagotovi pravno zaščito oseb LGBTI 
pred vsemi oblikami kaznivih dejanj iz 
sovraštva in sovražnega govora;

______________ ______________
1 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. 
novembra 2000 o splošnem okviru enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL 
L 303, 2.12.2000, str. 16).

1 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. 
novembra 2000 o splošnem okviru enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL 
L 303, 2.12.2000, str. 16).

2 Pismo GD REGIO Evropske komisije z 
dne 27. maja 2020 organom Lublinskega, 
Loškega, Malopoljskega, Podkarpatskega 

2 Pismo GD REGIO Evropske komisije z 
dne 27. maja 2020 organom Lublinskega, 
Loškega, Malopoljskega, Podkarpatskega 
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in Svetokriškega vojvodstva. Gl. tudi 
sodbo Sodišča z dne 23. aprila 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

in Svetokriškega vojvodstva. Gl. tudi 
sodbo Sodišča z dne 23. aprila 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

Predlog spremembe 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
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 60 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60a. zelo obžaluje množično aretacijo 
48 aktivistov LGBTI 7. avgusta 2020 
(poimenovano „poljski Stonewall“), ki je 
zaskrbljujoč znak za raven svobode 
govora in zbiranja na Poljskem; obžaluje 
način ravnanja s priporniki, kot je poročal 
nacionalni preventivni mehanizem za 
preprečevanje mučenja1a; poziva vse 
evropske institucije, naj nemudoma 
obsodijo policijsko nasilje nad osebami 
LGBTI na Poljskem;
______________
1a Sporočilo za javnost poljskega 
komisarja za človekove pravice z 
naslovom „Nacionalni preventivni 
mehanizem za preprečevanje mučenja 
(KMPT) je obiskal policijski pripor po 
množičnem priprtju v Varšavi“, 11. avgust 
2020, 
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

