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11.9.2020 A9-0138/10

Módosítás 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
az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Metsola
a PPE képviselőcsoport nevében
Michal Šimečka
a Renew képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé 
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konstantinos Arvanitis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 60b. határozottan elítéli a lengyel 
püspöki kar hivatalos álláspontját1a, 
amely felszólít arra, hogy az LMBTI-
személyeket „átnevelő terápiának” vessék 
alá; megismétli a Parlament 
álláspontját1b, amely arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy nyilvánítsák 
bűncselekménnyé az ilyen gyakorlatokat, 
és emlékeztet az ENSZ szexuális 
irányultságon és a nemi identitáson 
alapuló erőszakkal és 
megkülönböztetéssel szembeni 
védelemmel foglalkozó független 
szakértőjének 2020. májusi jelentésére, 
amely felszólítja a tagállamokat, hogy 
tiltsák be az „átnevelő terápia” 
gyakorlatát1c;
________________
1a A lengyel püspöki kar álláspontja 
LMBT + kérdésekről, 2020. augusztus, 
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https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.
1b Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0032.
1c ENSZ szexuális irányultságon és a 
nemi identitáson alapuló erőszakkal és 
megkülönböztetéssel szembeni 
védelemmel foglalkozó független 
szakértője, Jelentés az átnevelő terápiáról, 
2020. május, 
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://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_HU.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53


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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/11

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. megjegyzi, hogy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
hiánya máris kezd kihatni a Lengyelország 
és más tagállamok közötti kölcsönös 
bizalomra különösen a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
terén, mivel a nemzeti bíróságok 
elutasították vagy vonakodva teljesítették 
lengyel gyanúsítottak európai 
elfogatóparancs alapján történő átadását, 
mert komoly kétségek merültek fel a 
lengyel bíróság függetlenségével 
kapcsolatban; úgy véli, hogy az Unió 
jogrendjének egységességét súlyosan 
veszélyezteti a lengyel jogállamiság 
helyzetének romlása; rámutat, hogy a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat csak 
akkor lehet helyreállítani, ha biztosított az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
tiszteletben tartása;

61. megjegyzi, hogy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
hiánya máris kezd kihatni a Lengyelország 
és más tagállamok közötti kölcsönös 
bizalomra különösen a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés 
terén, mivel a nemzeti bíróságok 
elutasították vagy vonakodva teljesítették 
lengyel gyanúsítottak európai 
elfogatóparancs alapján történő kiadását, 
mert komoly kétségek merültek fel a 
lengyel bíróság függetlenségével 
kapcsolatban; úgy véli, hogy az Unió 
jogrendjének egységességét súlyosan 
veszélyezteti a lengyel jogállamiság 
helyzetének romlása; rámutat, hogy a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat csak 
akkor lehet helyreállítani, ha biztosított az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
tiszteletben tartása;
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11.9.2020 A9-0138/12

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

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

62. felszólítja a lengyel kormányt, hogy 
teljesítse a Szerződésekben, a Chartában, 
az emberi jogok európai egyezményében és 
a nemzetközi emberi jogi normák által 
rögzített, jogállamisággal és alapjogokkal 
kapcsolatos valamennyi rendelkezést, 
valamint hogy folytasson őszinte 
párbeszédet a Bizottsággal; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen párbeszédet pártatlan, 
bizonyítékon alapuló és együttműködő 
módon kell folytatni; felszólítja a lengyel 
kormányt, hogy működjön együtt a 
Bizottsággal a lojális együttműködés 
elvének megfelelően, az EUSZ-ben 
meghatározottak szerint; felszólítja a 
lengyel kormányt, hogy gyorsan és teljes 
körűen hajtsa végre az Európai Unió 
Bíróságának ítéleteit és tartsa tiszteletben 
az uniós jog elsőbbségét;

62. felszólítja a lengyel kormányt, hogy 
teljesítse a Szerződésekben, a Chartában, 
az emberi jogok európai egyezményében és 
a nemzetközi emberi jogi normák által 
rögzített, jogállamisággal és alapjogokkal 
kapcsolatos valamennyi rendelkezést, 
valamint hogy folytasson őszinte 
párbeszédet a Bizottsággal; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen párbeszédet pártatlan, 
bizonyítékon alapuló és együttműködő 
módon kell folytatni; felszólítja a lengyel 
kormányt, hogy működjön együtt a 
Bizottsággal a lojális együttműködés 
elvének megfelelően, az EUSZ-ben 
meghatározottak szerint; felszólítja a 
lengyel kormányt, hogy gyorsan és teljes 
körűen hajtsa végre az Európai Unió 
Bíróságának ítéleteit és tartsa tiszteletben 
az uniós jog elsőbbségét; sürgeti a lengyel 
kormányt, hogy teljes mértékben vegye 
figyelembe a Velencei Bizottság ajánlásait 
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az igazságszolgáltatási rendszer 
megszervezésekor, így többek között a 
Legfelsőbb Bíróság további reformjainak 
végrehajtása során;

Or. en


