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Forslag til beslutning
Punkt 60 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 60b. beklager dybt, at den officielle 
holdning fra den polske 
biskopskonference1a opfordrede til 
"konversionsterapi" for LGBTI-personer; 
gentager Parlamentets holdning, ifølge 
hvilken medlemsstaterne tilskyndes til at 
kriminalisere sådanne praksisser, og 
minder om rapporten fra maj 2020 fra 
FN's uafhængige ekspert om beskyttelse 
mod vold og forskelsbehandling på grund 
af seksuel orientering og kønsidentitet, 
hvori medlemsstaterne opfordres til at 
vedtage forbud mod praksisser for 
"konversionsterapi"1c;
________________
1a Holdning fra den polske 
biskopskonference om 
LGBT+anliggender, august 2020, 
https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-

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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Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.
1b Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
1c FN's uafhængige ekspert vedrørende 
beskyttelse mod vold og 
forskelsbehandling på grund af seksuel 
orientering og kønsidentitet, rapport om 
konversionsterapi, maj 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_DA.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53


AM\1213037DA.docx PE655.444v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

11.9.2020 A9-0138/11

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

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 61

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, især 
inden for det retlige samarbejde i 
straffesager, idet de nationale domstole har 
nægtet eller tøvet med at frigive polske 
mistænkte under den europæiske 
arrestordre på grund af stor tvivl om det 
polske retsvæsens uafhængighed; mener, at 
truslen mod ensartetheden i Unionens 
retssystem som følge af nedbrydningen af 
retsstatsprincippet i Polen er særlig 
alvorlig; påpeger, at gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne kun kan genetableres, når 
de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU, respekteres;

61. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, især 
inden for det retlige samarbejde i 
straffesager, idet de nationale domstole har 
nægtet eller tøvet med at udlevere polske 
mistænkte under den europæiske 
arrestordre på grund af stor tvivl om det 
polske retsvæsens uafhængighed; mener, at 
truslen mod ensartetheden i Unionens 
retssystem som følge af nedbrydningen af 
retsstatsprincippet i Polen er særlig 
alvorlig; påpeger, at gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne kun kan genetableres, når 
de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
TEU, respekteres;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
ærlig dialog med Kommissionen; 
understreger, at en sådan dialog skal 
gennemføres på en upartisk, evidensbaseret 
og samarbejdsorienteret måde; opfordrer 
den polske regering til at samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om loyalt samarbejde som 
fastsat i TEU; opfordrer den polske 
regering til hurtigt og fuldt ud at 
gennemføre Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

62. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
ærlig dialog med Kommissionen; 
understreger, at en sådan dialog skal 
gennemføres på en upartisk, evidensbaseret 
og samarbejdsorienteret måde; opfordrer 
den polske regering til at samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om loyalt samarbejde som 
fastsat i TEU; opfordrer den polske 
regering til hurtigt og fuldt ud at 
gennemføre Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang; opfordrer 
indtrængende den polske regering til fuldt 
ud at tage hensyn til 
Venedigkommissionens anbefalinger i 
forbindelse med retssystemets opbygning, 
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herunder ved gennemførelsen af 
yderligere reformer af højesteret;

Or. en


