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11.9.2020 A9-0138/10

Amendamentul 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
în numele Grupului S&D
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Michal Šimečka
în numele Grupului Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé 
în numele Grupului Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 60 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 60b. regretă profund poziția oficială a 
Episcopiei poloneze1a care îndeamnă la 
„terapia de convertire” pentru persoanele 
LGBTI; reiterează poziția 
Parlamentului1b care încurajează statele 
membre să incrimineze aceste practici și 
reamintește raportul din mai 2020 al 
expertului independent al ONU privind 
protecția împotriva violenței și 
discriminării bazate pe orientarea sexuală 
și identitatea de gen, care invită statele 
membre să adopte interdicții privind 
practicile de „terapie de convertire”1c;
________________
1a Poziția oficială a Episcopiei poloneze 
privind chestiunile LGBT +, august 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 Texte adoptate, P8_TA(2019)0032.
1c Expertul independent al ONU privind 
protecția împotriva violenței și a 
discriminării bazate pe orientarea sexuală 
și identitatea de gen, Raportul referitor la 
terapia de convertire, mai 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

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

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. constată că lipsa de independență a 
sistemului judiciar din Polonia a început 
deja să afecteze încrederea reciprocă dintre 
Polonia și alte state membre, în special în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
penală, întrucât instanțele naționale au 
refuzat sau au ezitat să îi elibereze pe 
suspecții polonezi în temeiul procedurii 
mandatului european de arestare, din cauza 
îndoielilor profunde cu privire la 
independența sistemului judiciar polonez; 
consideră că deteriorarea statului de drept 
în Polonia constituie o amenințare deosebit 
de gravă la adresa uniformității ordinii 
juridice a Uniunii; subliniază că încrederea 
reciprocă între statele membre poate fi 
restabilită numai dacă valorile consacrate 
la articolul 2 din TUE sunt respectate;

61. constată că lipsa de independență a 
sistemului judiciar din Polonia a început 
deja să afecteze încrederea reciprocă dintre 
Polonia și alte state membre, în special în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
penală, întrucât instanțele naționale au 
refuzat sau au ezitat să îi predea pe 
suspecții polonezi în temeiul procedurii 
mandatului european de arestare, din cauza 
îndoielilor profunde cu privire la 
independența sistemului judiciar polonez; 
consideră că deteriorarea statului de drept 
în Polonia constituie o amenințare deosebit 
de gravă la adresa uniformității ordinii 
juridice a Uniunii; subliniază că încrederea 
reciprocă între statele membre poate fi 
restabilită numai dacă valorile consacrate 
la articolul 2 din TUE sunt respectate;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

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

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită guvernul polonez să respecte 
toate dispozițiile referitoare la statul de 
drept și la drepturile fundamentale 
consacrate în tratate, în Cartă, în Convenția 
europeană a drepturilor omului și în 
standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului și să se angajeze într-un 
dialog onest cu Comisia; subliniază că un 
astfel de dialog trebuie să se desfășoare 
într-un mod imparțial, bazat pe dovezi și pe 
cooperare; solicită guvernului polonez să 
coopereze cu Comisia în conformitate cu 
principiul cooperării loiale prevăzut de 
TUE; invită guvernul polonez să pună 
rapid și integral în aplicare hotărârile Curții 
de Justiție și să respecte supremația 
dreptului Uniunii;

62. invită guvernul polonez să respecte 
toate dispozițiile referitoare la statul de 
drept și la drepturile fundamentale 
consacrate în tratate, în Cartă, în Convenția 
europeană a drepturilor omului și în 
standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului și să se angajeze într-un 
dialog onest cu Comisia; subliniază că un 
astfel de dialog trebuie să se desfășoare 
într-un mod imparțial, bazat pe dovezi și pe 
cooperare; solicită guvernului polonez să 
coopereze cu Comisia în conformitate cu 
principiul cooperării loiale prevăzut de 
TUE; invită guvernul polonez să pună 
rapid și integral în aplicare hotărârile Curții 
de Justiție și să respecte supremația 
dreptului Uniunii; îndeamnă guvernul 
polonez să țină seama pe deplin de 
recomandările Comisiei de la Veneția în 
ceea ce privește organizarea sistemului 
justiției, inclusiv atunci când realizează 
noi reforme ale Curții Supreme;
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