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11.9.2020 A9-0138/10

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door Polen, van de 
rechtsstaat 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 60 ter. betreurt het officiële standpunt1 bis 
van het Poolse episcopaat waarin wordt 
aangedrongen op een 
“bekeringstherapie” voor LGBTI-
personen, ten zeerste; herhaalt het 
standpunt van het Parlement1 ter dat de 
lidstaten aanmoedigt dergelijke praktijken 
strafbaar te stellen en herinnert aan het 
verslag van mei 2020 van de 
onafhankelijke VN-deskundige inzake 
bescherming tegen geweld en 
discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit, waarin 
deze de lidstaten oproept dergelijke 
praktijken van “bekeringstherapie”1 quater 

te verbieden;
________________
1 bis Standpunt van het Poolse episcopaat 
inzake LGTB+aangelegenheden, 
augustus 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.
1 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0032.
1 quater De onafhankelijke VN-deskundige 
inzake bescherming tegen geweld en 
discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit, verslag 
over bekeringstherapie, mei 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_NL.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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11.9.2020 A9-0138/11

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door Polen, van de 
rechtsstaat 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken, 
gezien het feit dat nationale rechtbanken 
hebben geweigerd of geaarzeld om Poolse 
verdachten in het kader van de procedure 
van het Europees aanhoudingsbevel vrij te 
laten vanwege diepgaande twijfels over de 
onafhankelijkheid van de Poolse 
rechterlijke macht; is van mening dat de 
bedreiging die de achteruitgang van de 
rechtsstaat in Polen vormt voor de 
uniformiteit van de rechtsorde van de Unie 
bijzonder ernstig is; wijst erop dat het 
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten 
pas kan worden hersteld als de 
eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden wordt 

61. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds aan 
het aantasten is, met name op het gebied 
van justitiële samenwerking in strafzaken, 
gezien het feit dat nationale rechtbanken 
hebben geweigerd of geaarzeld om Poolse 
verdachten in het kader van de procedure 
van het Europees aanhoudingsbevel uit te 
leveren vanwege diepgaande twijfels over 
de onafhankelijkheid van de Poolse 
rechterlijke macht; is van mening dat de 
bedreiging die de achteruitgang van de 
rechtsstaat in Polen vormt voor de 
uniformiteit van de rechtsorde van de Unie 
bijzonder ernstig is; wijst erop dat het 
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten 
pas kan worden hersteld als de 
eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden wordt 
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gewaarborgd; gewaarborgd;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

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

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door Polen, van de 
rechtsstaat 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten als 
vervat in de Verdragen, het Handvest, het 
EVRM en de internationale normen inzake 
de mensenrechten, en een oprechte dialoog 
aan te gaan met de Commissie; benadrukt 
dat een dergelijke dialoog moet worden 
gevoerd op een onpartijdige, op feiten 
gebaseerde en coöperatieve wijze; dringt er 
bij de Poolse regering op aan samen te 
werken met de Commissie overeenkomstig 
het beginsel van oprechte samenwerking 
als vastgelegd in het VEU; verzoekt de 
Poolse regering snel en volledig uitvoering 
te geven aan de uitspraken van het Hof van 
Justitie en het primaat van het Unierecht te 
eerbiedigen;

62. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten als 
vervat in de Verdragen, het Handvest, het 
EVRM en de internationale normen inzake 
de mensenrechten, en een oprechte dialoog 
aan te gaan met de Commissie; benadrukt 
dat een dergelijke dialoog moet worden 
gevoerd op een onpartijdige, op feiten 
gebaseerde en coöperatieve wijze; dringt er 
bij de Poolse regering op aan samen te 
werken met de Commissie overeenkomstig 
het beginsel van oprechte samenwerking 
als vastgelegd in het VEU; verzoekt de 
Poolse regering snel en volledig uitvoering 
te geven aan de uitspraken van het Hof van 
Justitie en het primaat van het Unierecht te 
eerbiedigen; dringt er bij de Poolse 
regering op aan gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië bij de inrichting van het 
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rechtsstelsel, met name wanneer zij 
hervormingen doorvoert in het 
Hooggerechtshof;

Or. en


