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

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 60b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 60b. Europaparlamentet fördömer 
starkt den polska biskopskonferensens 
officiella ståndpunkt1a som förordar 
”konversionsterapi” för hbti-personer. 
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt1b 
där man uppmuntrar medlemsstaterna att 
kriminalisera sådana metoder, och 
påminner om rapporten från maj 2020 
från FN:s oberoende expert om skydd mot 
våld och diskriminering på grundval av 
sexuell läggning och könsidentitet, där 
medlemsstaterna uppmanas att förbjuda 
utövande av ”konversionsterapi”1c.
________________
1a Den polska biskopskonferensens 
ståndpunkt i hbt+-frågor, augusti 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 Antagna texter, P8_TA(2019)0032
1c FN:s oberoende expert om skydd mot 
våld och diskriminering på grundval av 
sexuell läggning och könsidentitet, 
rapport om konversionsterapi, maj 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53 

Or. en

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

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 61

Förslag till resolution Ändringsförslag

61. Europaparlamentet konstaterar att 
det polska rättsväsendets bristande 
oberoende redan har börjat påverka det 
ömsesidiga förtroendet mellan Polen och 
andra medlemsstater, särskilt på området 
för straffrättsligt samarbete, mot bakgrund 
av att nationella domstolar har vägrat eller 
tvekat att släppa polska misstänkta enligt 
förfarandet för den europeiska 
arresteringsordern på grund av djupgående 
tvivel om det polska rättsväsendets 
oberoende. Parlamentet anser att det hot 
mot enhetligheten i unionens rättsordning 
som urholkningen av rättsstaten i Polen 
utgör är särskilt allvarligt. Parlamentet 
påpekar att det ömsesidiga förtroendet 
mellan medlemsstaterna kan återupprättas 
endast så snart respekten för de värden som 
stadgas i artikel 2 i EU-fördraget 
säkerställs.

61. Europaparlamentet konstaterar att 
det polska rättsväsendets bristande 
oberoende redan har börjat påverka det 
ömsesidiga förtroendet mellan Polen och 
andra medlemsstater, särskilt på området 
för straffrättsligt samarbete, mot bakgrund 
av att nationella domstolar har vägrat eller 
tvekat att överlämna polska misstänkta 
enligt förfarandet för den europeiska 
arresteringsordern på grund av djupgående 
tvivel om det polska rättsväsendets 
oberoende. Parlamentet anser att det hot 
mot enhetligheten i unionens rättsordning 
som urholkningen av rättsstaten i Polen 
utgör är särskilt allvarligt. Parlamentet 
påpekar att det ömsesidiga förtroendet 
mellan medlemsstaterna kan återupprättas 
endast så snart respekten för de värden som 
stadgas i artikel 2 i EU-fördraget 
säkerställs.
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Ändringsförslag 12
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek 
för S&D-gruppen
Roberta Metsola
för PPE-gruppen
Michal Šimečka
för Renew-gruppen
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, 
Ernest Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen
Konstantinos Arvanitis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 62

Förslag till resolution Ändringsförslag

62. Europaparlamentet uppmanar den 
polska regeringen att följa alla 
bestämmelser rörande rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna som stadgas i 
fördragen, stadgan, Europakonventionen 
och internationella normer för mänskliga 
rättigheter, och att föra en uppriktig dialog 
med kommissionen. Parlamentet betonar 
att en sådan dialog måste genomföras på ett 
opartiskt, faktabaserat och 
samarbetsinriktat sätt. Parlamentet 
uppmanar Polens regering att följa den 
fördragsfästa principen om lojalt samarbete 
och samarbeta med kommissionen. Den 
polska regeringen uppmanas att skyndsamt 
genomföra domstolens domar till fullo och 
att respektera unionsrättens företräde.

62. Europaparlamentet uppmanar den 
polska regeringen att följa alla 
bestämmelser rörande rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna som stadgas i 
fördragen, stadgan, Europakonventionen 
och internationella normer för mänskliga 
rättigheter, och att föra en uppriktig dialog 
med kommissionen. Parlamentet betonar 
att en sådan dialog måste genomföras på ett 
opartiskt, faktabaserat och 
samarbetsinriktat sätt. Parlamentet 
uppmanar Polens regering att följa den 
fördragsfästa principen om lojalt samarbete 
och samarbeta med kommissionen. Den 
polska regeringen uppmanas att skyndsamt 
genomföra domstolens domar till fullo och 
att respektera unionsrättens företräde. Den 
polska regeringen uppmanas kraftfullt att 
fullt ut beakta Venedigkommissionens 
rekommendationer om rättssystemets 
uppbyggnad, även när den genomför 
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ytterligare reformer av Högsta domstolen.

Or. en


