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11.9.2020 A9-0138/10

Pozměňovací návrh 10
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
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 60 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60b. vyjadřuje hluboké politování nad 
oficiálním stanoviskem polského 
episkopátu1a, který vyzývá ke „konverzní 
terapii“ osob LGBTI; připomíná 
stanovisko Parlamentu, který členské státy 
vybízí k tomu, aby takové praktiky 
postavily mimo zákon, a zprávu 
nezávislého odborníka OSN na ochranu 
před násilím a diskriminací na základě 
sexuální orientace a genderové identity 
z května 2020, v níž členské státy vyzývá, 
aby „konverzní terapii“ zakázaly1c;
_______________
1a Stanovisko polského episkopátu k 
problematice LGBT + ze srpna 2020, 
https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
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1b Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.
1c Nezávislý odborník OSN na ochranu 
před násilím a diskriminací na základě 
sexuální orientace a genderové identity, 
Zpráva o konverzní terapii, květen 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_CS.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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11.9.2020 A9-0138/11

Pozměňovací návrh 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, Evin 
Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. konstatuje, že nedostatečná 
nezávislost polského soudnictví již začala 
mít vliv na vzájemnou důvěru mezi 
Polskem a ostatními členskými státy, 
zejména v oblasti justiční spolupráce v 
trestních věcech, neboť vnitrostátní soudy 
kvůli hlubokým pochybnostem o 
nezávislosti polského soudnictví odmítly či 
váhaly vydávat podezřelé polské občany v 
rámci postupu evropského zatýkacího 
rozkazu; domnívá se, že zhoršování situace 
v oblasti právního státu v Polsku 
představuje zvláště závažné ohrožení 
jednoty právního řádu Unie; zdůrazňuje, že 
vzájemnou důvěru mezi členskými státy 
lze obnovit jedině tehdy, je-li zaručeno 
dodržování hodnot zakotvených v článku 2 
SEU;

61. konstatuje, že nedostatečná 
nezávislost polského soudnictví již začala 
mít vliv na vzájemnou důvěru mezi 
Polskem a ostatními členskými státy, 
zejména v oblasti justiční spolupráce v 
trestních věcech, neboť vnitrostátní soudy 
kvůli hlubokým pochybnostem o 
nezávislosti polského soudnictví odmítly či 
váhaly vydat podezřelé polské občany v 
rámci postupu evropského zatýkacího 
rozkazu; domnívá se, že zhoršování situace 
v oblasti právního státu v Polsku 
představuje zvláště závažné ohrožení 
jednoty právního řádu Unie; zdůrazňuje, že 
vzájemnou důvěru mezi členskými státy 
lze obnovit jedině tehdy, je-li zaručeno 
dodržování hodnot zakotvených v článku 2 
SEU;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

Pozměňovací návrh 12
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
za skupinu S&D
Roberta Metsola
za skupinu PPE
Michal Šimečka
za skupinu Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
za skupinu Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá polskou vládu, aby 
dodržovala všechna ustanovení týkající se 
právního státu a základních práv zakotvená 
ve Smlouvách, Listině, EÚLP 
a mezinárodních lidskoprávních normách a 
aby vedla upřímný dialog s Komisí; 
zdůrazňuje, že tento dialog se musí vést 
nestranně a musí být založen na důkazech a 
spolupráci; vyzývá polskou vládu, aby 
spolupracovala s Komisí v souladu se 
zásadou loajální spolupráce stanovenou v 
SEU; vyzývá polskou vládu, aby urychleně 
a v plném rozsahu provedla rozhodnutí 
Soudního dvora a aby dodržovala zásadu 
přednosti unijního práva;

62. vyzývá polskou vládu, aby 
dodržovala všechna ustanovení týkající se 
právního státu a základních práv zakotvená 
ve Smlouvách, Listině, EÚLP 
a mezinárodních lidskoprávních normách a 
aby vedla upřímný dialog s Komisí; 
zdůrazňuje, že tento dialog se musí vést 
nestranně a musí být založen na důkazech a 
spolupráci; vyzývá polskou vládu, aby 
spolupracovala s Komisí v souladu se 
zásadou loajální spolupráce stanovenou v 
SEU; vyzývá polskou vládu, aby urychleně 
a v plném rozsahu provedla rozhodnutí 
Soudního dvora a aby dodržovala zásadu 
přednosti unijního práva; naléhá na 
polskou vládu, aby v organizaci systému 
soudnictví, i při dalších reformách 
Nejvyššího soudu plně zohlednila 
doporučení Benátské komise;

Or. en
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