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

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet är djupt oroat 
över Polens biträdande justitieminister 
nyligen förklarade att Polen bör säga upp 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpning av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen). 
Parlamentet uppmuntrar de polska 
myndigheterna att tillämpa konventionen i 
praktiken, bland annat genom att se till att 
den befintliga lagstiftningen tillämpas i 
hela landet och att det finns tillräckligt 
många skyddsboenden av tillfredsställande 
kvalitet för kvinnor som utsatts för våld 
och deras barn.

58. Europaparlamentet är djupt oroat 
över att Polens justitieminister nyligen 
beslutat1a att officiellt inleda Polens 
utträde ur Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot 
kvinnor och våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen). Parlamentet 
uppmuntrar de polska myndigheterna att 
tillämpa konventionen i praktiken, bland 
annat genom att se till att den befintliga 
lagstiftningen tillämpas i hela landet och 
att det finns tillräckligt många 
skyddsboenden av tillfredsställande 
kvalitet för kvinnor som utsatts för våld 
och deras barn. Parlamentet fruktar att 
detta steg skulle kunna bli ett allvarligt 
bakslag när det gäller jämställdhet och 
kvinnors rättigheter.
______________
1a Justitieministeriet, pressmeddelande, 
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”Förslag till uppsägning av 
Istanbulkonventionen”, 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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Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, 
Ernest Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

59. Europaparlamentet noterar att hbti-
undersökning II, som utfördes av 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i maj 2020, 
belyser en ökning av intolerans och våld i 
Polen gentemot hbti-personer och en 
fullständig brist på tilltro till regeringens 
kamp mot fördomar och intolerans bland 
polska hbti-personer, med den lägsta 
andelen i hela unionen (endast 4 %), och 
den högsta andelen svarande som undviker 
vissa platser av rädsla för att bli angripna, 
trakasserade eller hotade (79 %).

59. Europaparlamentet noterar att hbti-
undersökning II, som utfördes av 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i maj 2020, 
belyser en ökning av intolerans och våld i 
Polen gentemot hbti-personer eller 
personer som uppfattas som hbti-personer 
och en fullständig brist på tilltro till 
regeringens kamp mot fördomar och 
intolerans bland polska hbti-personer, med 
den lägsta andelen i hela unionen (endast 
4 %), och den högsta andelen svarande 
som undviker vissa platser av rädsla för att 
bli angripna, trakasserade eller hotade 
(79 %).

Or. en
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Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, 
Ernest Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 60

Förslag till resolution Ändringsförslag

60. Europaparlamentet påminner, även 
i samband med 2020 års 
presidentvalskampanj, om sin ståndpunkt i 
resolutionen av den 18 december 2019, där 
det kraftfullt fördömde alla former av 
diskriminering mot hbti-personer och 
myndigheternas kränkningar av deras 
grundläggande rättigheter, inbegripet 
hatpropaganda från myndigheter och 
förtroendevalda, förbud mot och 
otillräckligt skydd mot angrepp på 
Prideparader och program för ökad 
medvetenhet, utropandet av zoner i Polen 
såsom fria från så kallad hbt-ideologi samt 
antagandet av ”regionala stadgor för 
familjerättigheter”, som diskriminerar i 
synnerhet familjer med ensamstående 
föräldrar och hbti-familjer. Parlamentet 
konstaterar att situationen för hbti-personer 
i Polen inte har förbättrats på något sätt 

60. Europaparlamentet påminner, även 
i samband med 2020 års 
presidentvalskampanj, om sin ståndpunkt i 
resolutionen av den 18 december 2019, där 
det kraftfullt fördömde alla former av 
diskriminering mot hbti-personer och 
myndigheternas kränkningar av deras 
grundläggande rättigheter, inbegripet 
hatpropaganda från myndigheter och 
förtroendevalda, förbud mot och 
otillräckligt skydd mot angrepp på 
Prideparader och program för ökad 
medvetenhet, utropandet av zoner i Polen 
såsom fria från så kallad hbt-ideologi samt 
antagandet av ”regionala stadgor för 
familjerättigheter”, som diskriminerar i 
synnerhet familjer med ensamstående 
föräldrar och hbti-familjer. Parlamentet 
konstaterar att situationen för hbti-personer 
i Polen inte har förbättrats på något sätt 
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sedan resolutionen antogs, och att polska 
hbti-personers psykiska hälsa och fysiska 
säkerhet är särskilt hotade. Parlamentet 
påminner om att det ovannämnda 
agerandet har fördömts av kommissionen 
och internationella organisationer, liksom 
av Polens kommissarie för mänskliga 
rättigheter, som har lämnat in nio klagomål 
till förvaltningsdomstolar om att hbti-fria 
zoner strider mot unionsrätten. Parlamentet 
påminner om att utgifter inom ramen för 
sammanhållningsfonderna inte får vara 
diskriminerande på grundval av sexuell 
läggning och att kommuner som agerar 
som arbetsgivare måste respektera rådets 
direktiv 2000/78/EG1, som förbjuder 
diskriminering och trakasserier på grund av 
sexuell läggning på arbetsmarknaden2. 
Parlamentet uppmanar de polska 
myndigheterna att tillämpa relevant 
rättspraxis från domstolen och Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
och att i detta sammanhang ta itu med 
situationen för makar och föräldrar av 
samma kön, i syfte att säkerställa deras rätt 
till icke-diskriminering såväl rättsligt som i 
praktiken. Parlamentet fördömer 
stämningarna mot de aktivister från det 
civila samhället som publicerade den så 
kallade Atlas nienawiści (”Hatets atlas”), 
som dokumenterar fall av homofobi i 
Polen. Den polska regeringen uppmanas 
med kraft att säkerställa det rättsliga 
skyddet för hbti-personer mot alla former 
av hatbrott och hatpropaganda.

sedan resolutionen antogs, och att polska 
hbti-personers psykiska hälsa och fysiska 
säkerhet är särskilt hotade. Parlamentet 
påminner om att det ovannämnda 
agerandet har fördömts av kommissionen 
och internationella organisationer, liksom 
av Polens kommissarie för mänskliga 
rättigheter, som har lämnat in nio klagomål 
till förvaltningsdomstolar om att hbti-fria 
zoner strider mot unionsrätten. Parlamentet 
påminner om att utgifter inom ramen för 
sammanhållningsfonderna inte får vara 
diskriminerande på grundval av sexuell 
läggning och att kommuner som agerar 
som arbetsgivare måste respektera rådets 
direktiv 2000/78/EG1, som förbjuder 
diskriminering och trakasserier på grund av 
sexuell läggning på arbetsmarknaden2. Mot 
bakgrund av detta uttrycker parlamentet 
sin allvarliga oro över att justitieministern 
har beviljat ekonomiskt stöd till de 
kommuner som uteslöts från det 
europeiska vänortsprogrammet på grund 
av antagandet av förklaringar om ”hbt-
fria zoner”. Parlamentet är dessutom 
djupt oroat över att detta ekonomiska stöd 
kommer att beviljas från ministeriets 
rättvisefond, som upprättades för att 
stödja brottsoffer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att avslå 
ansökningar om unionsfinansiering från 
myndigheter som har antagit sådana 
förklaringar. Parlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att tillämpa relevant 
rättspraxis från domstolen och Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
och att i detta sammanhang ta itu med 
situationen för makar och föräldrar av 
samma kön, i syfte att säkerställa deras rätt 
till icke-diskriminering såväl rättsligt som i 
praktiken. Parlamentet fördömer 
stämningarna mot de aktivister från det 
civila samhället som publicerade den så 
kallade Atlas nienawiści (”Hatets atlas”), 
som dokumenterar fall av homofobi i 
Polen. Den polska regeringen uppmanas 
med kraft att säkerställa det rättsliga 
skyddet för hbti-personer mot alla former 
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av hatbrott och hatpropaganda.

______________ ______________
1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling (EGT L 
303, 2.12.2000, s. 16).

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling (EGT L 
303, 2.12.2000, s. 16).

2 Kommissionen, GD REGIO, skrivelse till 
myndigheterna i de polska regionerna 
Lublin, Łódź, Lillpolen, Podkarpackie och 
Świętokrzyskie, 27 maj 2020. Se även 
domstolens dom av den 23 april 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Kommissionen, GD REGIO, skrivelse till 
myndigheterna i de polska regionerna 
Lublin, Łódź, Lillpolen, Podkarpackie och 
Świętokrzyskie, 27 maj 2020. Se även 
domstolens dom av den 23 april 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, 
Ernest Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 60a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

60a. Europaparlamentet fördömer 
kraftfullt massgripandet av 48 hbti-
aktivister i Polen den 7 augusti 2020, eller 
”Polens Stonewall”, som sänder en 
oroande signal om yttrande- och 
mötesfriheten i Polen. Parlamentet 
beklagar djupt det sätt på vilket fångarna 
behandlades, såsom rapporterats av den 
nationella förebyggande mekanismen för 
förhindrande av tortyr1a. Parlamentet 
uppmanar alla EU-institutioner att 
omedelbart fördöma polisvåldet mot hbti-
personer i Polen.
______________
1a Polens kommissarie för mänskliga 
rättigheter, pressmeddelande, ”Den 
nationella förebyggande mekanismen för 
förhindrande av tortyr (KMPT) besöker 
polisens interneringsplatser efter 
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kvarhållanden över natten i Warszawa”, 
11 augusti 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

