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11.9.2020 A9-0138/10

Τροπολογία 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
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michal Šimečka
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Η διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από 
την Πολωνία 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 60β. καταδικάζει αυστηρά την επίσημη 
θέση της Πολωνικής Επισκοπικής 
Διάσκεψης1α, η οποία ζητεί «θεραπεία 
μετατροπής» για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· 
επαναλαμβάνει τη θέση του 
Κοινοβουλίου1β που ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ποινικοποιήσουν τις πρακτικές 
αυτές, και υπενθυμίζει την έκθεση του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, 
του Μαΐου του 2020, σχετικά με την 
προστασία από τη βία και τις διακρίσεις 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν απαγορεύσεις 
για τις πρακτικές της «θεραπείας 
μετατροπής»1γ·
________________
1α Θέση της Πολωνικής Επισκοπικής 
Διάσκεψης για θέματα ΛΟΑΔ+, 
Αύγουστος 2020, https://episkopat.pl/wp-

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
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content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.
Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0032.
1γ Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του 
ΟΗΕ για την προστασία από τη βία και 
τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
έκθεση σχετικά με τη θεραπεία 
μετατροπής, Μάιος 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://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_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_EL.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53


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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/11

Τροπολογία 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, Evin 
Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michal Šimečka
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Η διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από 
την Πολωνία 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. σημειώνει ότι το γεγονός πως το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς εθνικά δικαστήρια 
αρνήθηκαν ή δίστασαν να 
απελευθερώσουν Πολωνούς υπόπτους στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης λόγω σοβαρών 
αμφιβολιών σχετικά με την ανεξαρτησία 
του πολωνικού δικαστικού συστήματος· 
θεωρεί ότι η επιδείνωση του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία συνιστά ιδιαιτέρως 
σοβαρή απειλή για την ομοιομορφία της 
έννομης τάξης της Ένωσης· επισημαίνει 
ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών μπορεί να αποκατασταθεί 
μόνο αφού εξασφαλιστεί ο σεβασμός των 

61. σημειώνει ότι το γεγονός πως το 
δικαστικό σύστημα στην Πολωνία δεν 
είναι ανεξάρτητο έχει ήδη αρχίσει να 
επηρεάζει τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολωνίας και 
άλλων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς εθνικά δικαστήρια 
αρνήθηκαν ή δίστασαν να παραδώσουν 
Πολωνούς υπόπτους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης λόγω σοβαρών αμφιβολιών 
σχετικά με την ανεξαρτησία του 
πολωνικού δικαστικού συστήματος· θεωρεί 
ότι η επιδείνωση του κράτους δικαίου στην 
Πολωνία συνιστά ιδιαιτέρως σοβαρή 
απειλή για την ομοιομορφία της έννομης 
τάξης της Ένωσης· επισημαίνει ότι η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών 
μελών μπορεί να αποκατασταθεί μόνο 
αφού εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών 
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αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ·

που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 12
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek 
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michal Šimečka
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Η διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από 
την Πολωνία 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον 
Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
συμμετάσχει σε ειλικρινή διάλογο με την 
Επιτροπή· τονίζει ότι ο διάλογος αυτός 
πρέπει να είναι αμερόληπτος, 
τεκμηριωμένος και συνεργατικός· καλεί 
την πολωνική κυβέρνηση να συνεργαστεί 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της καλόπιστης συνεργασίας, όπως 
ορίζεται στη ΣΕΕ· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να εφαρμόσει αμελλητί και 
πλήρως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της ΕΕ και να σεβαστεί την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης·

62. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που 
αφορούν το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον 
Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
συμμετάσχει σε ειλικρινή διάλογο με την 
Επιτροπή· τονίζει ότι ο διάλογος αυτός 
πρέπει να είναι αμερόληπτος, 
τεκμηριωμένος και συνεργατικός· καλεί 
την πολωνική κυβέρνηση να συνεργαστεί 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της καλόπιστης συνεργασίας, όπως 
ορίζεται στη ΣΕΕ· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να εφαρμόσει αμελλητί και 
πλήρως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της ΕΕ και να σεβαστεί την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να λάβει πλήρως υπόψη τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας 
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στην οργάνωση του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων όταν προβεί 
σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο 
Ανώτατο Δικαστήριο·

Or. en


