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11.9.2020 A9-0138/10

Predlog spremembe 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
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé 
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 60 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 60b. močno obžaluje, da poljska 
škofovska konferenca v uradnem 
stališču1a poziva k „reparativni terapiji“ 
oseb LGBTI; ponavlja stališče 
Parlamenta1b, ki spodbuja države članice, 
naj takšne prakse opredelijo kot kaznivo 
dejanje, in opozarja na poročilo 
neodvisnega strokovnjaka OZN za zaščito 
pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi 
spolne usmerjenosti in spolne identitete iz 
maja 2020, v katerem poziva države 
članice, naj sprejmejo prepoved prakse 
„reparativnih terapij“1c;
________________
1a Stališče poljske škofovske konference o 
vprašanjih LGBT +, avgust 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 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
1cNeodvisni strokovnjak OZN za zaščito 
pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi 
spolne usmerjenosti in spolne identitete, 
Poročilo o reparativni terapiji, maj 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_SL.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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Predlog spremembe 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, Evin 
Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
v imenu skupine S&D
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Michal Šimečka
v imenu skupine Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
v imenu skupine Verts/ALE
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. ugotavlja, da je dejstvo, da sodstvo 
na Poljskem ni neodvisno, že načelo 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, saj nacionalna sodišča zaradi 
velikih dvomov glede neodvisnosti 
poljskega pravosodja niso želela izpustiti 
poljskih osumljencev v skladu s postopkom 
v okviru evropskega naloga za prijetje ali 
pa so imele pri tem zadržke; meni, da 
razpad pravne države na Poljskem zelo 
resno ogroža enotnost pravnega reda Unije; 
poudarja, da se lahko vzajemno zaupanje 
med državami članicami obnovi šele, ko bo 
zagotovljeno spoštovanje vrednot iz 
člena 2 PEU;

61. ugotavlja, da je dejstvo, da sodstvo 
na Poljskem ni neodvisno, že načelo 
vzajemno zaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, zlasti na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, saj nacionalna sodišča zaradi 
velikih dvomov glede neodvisnosti 
poljskega pravosodja niso želela predati 
poljskih osumljencev v skladu s postopkom 
v okviru evropskega naloga za prijetje ali 
pa so imela pri tem zadržke; meni, da 
razpad pravne države na Poljskem zelo 
resno ogroža enotnost pravnega reda Unije; 
poudarja, da se lahko vzajemno zaupanje 
med državami članicami obnovi šele, ko bo 
zagotovljeno spoštovanje vrednot iz 
člena 2 PEU;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

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

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi iskren dialog; poudarja, da mora 
torej ta dialog voditi nepristransko, na 
podlagi dokazov in v duhu sodelovanja; 
poziva jo tudi, naj sodeluje s Komisijo v 
skladu z načelom iskrenega sodelovanja, 
kot je zapisano v PEU, ter naj hitro in v 
celoti izvrši sodbe Sodišča Evropske unije 
in spoštuje primarnost prava Unije;

62. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi iskren dialog; poudarja, da mora 
torej ta dialog voditi nepristransko, na 
podlagi dokazov in v duhu sodelovanja; 
poziva jo tudi, naj sodeluje s Komisijo v 
skladu z načelom iskrenega sodelovanja, 
kot je zapisano v PEU, ter naj hitro in v 
celoti izvrši sodbe Sodišča Evropske unije 
in spoštuje primarnost prava Unije; poziva 
poljsko vlado, naj pri organizaciji 
pravosodnega sistema v celoti upošteva 
priporočila Beneške komisije, tudi pri 
izvajanju nadaljnjih reform vrhovnega 
sodišča;

Or. en
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