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SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0138/13

Ändringsförslag 13
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet konstaterar att 
domstolen upprepade gånger har slagit 
fast att medlemsstaterna, även om 
rättssystemets uppbyggnad är en nationell 
behörighet, är skyldiga att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten när de 
utövar denna behörighet. Parlamentet 
upprepar att nationella domare också är 
europeiska domare som tillämpar 
unionsrätten, vilket gör deras oberoende 
till en gemensam angelägenhet för 
unionen, inbegripet domstolen, som måste 
se till att rättsstatsprincipen följs i 
enlighet med artikel 19 i EU-fördraget 
och artikel 47 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna (nedan kallad stadgan) när 
det gäller unionsrättens tillämpning. 
Parlamentet uppmanar de polska 
myndigheterna att upprätthålla och bevara 
de polska domstolarnas oberoende.

14. Europaparlamentet konstaterar att 
rättssystemets uppbyggnad är en nationell 
behörighet. Parlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att upprätthålla och 
bevara de polska domstolarnas oberoende.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/14

Ändringsförslag 14
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet upprepar den 
djupa oro som uttrycktes i dess resolution 
av den 14 november 2019, som också 
delas av Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter102, över det 
lagförslag om ändring av artikel 200b i 
den polska strafflagen som lades fram för 
det polska parlamentet av initiativet 
”Stoppa pedofili”, för dess extremt vaga, 
svepande och oproportionerliga 
bestämmelser, som de facto syftar till att 
kriminalisera spridning av 
sexualundervisning till minderåriga och 
vars tillämpningsområde potentiellt hotar 
alla personer, särskilt föräldrar, lärare 
och sexualupplysare, med upp till tre års 
fängelse för undervisning om mänsklig 
sexualitet, hälsa och intima relationer.

utgår

_________________
102 Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter, uttalande av den 
14 april 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/15

Ändringsförslag 15
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 53a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

53a. Europaparlamentet påminner om 
att artikel 165 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt fastställer att 
unionen ”fullt ut ska respektera 
medlemsstaternas ansvar för 
undervisningens innehåll och 
utbildningssystemens organisation samt 
medlemsstaternas kulturella och språkliga 
mångfald”.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/16

Ändringsförslag 16
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet betonar att 
åldersanpassad och faktabaserad allsidig 
sexual- och samlevnadsundervisning är 
nyckeln till att bygga upp unga 
människors förmåga att skapa sunda, 
jämlika, trygga och säkra relationer, fria 
från diskriminering, tvång och våld. 
Parlamentet anser att allsidig 
sexualundervisning även har en positiv 
inverkan på jämställdheten, bland annat 
genom att skadliga könsnormer och 
attityder till könsrelaterat våld förändras, 
våld i nära relationer och sexuellt tvång 
samt homofobi och transfobi förebyggs, 
tystnaden bryts kring sexuellt våld, sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp samt 
ungdomar får styrka att söka hjälp. Det 
polska parlamentet uppmanas att avstå 
från att anta lagförslaget om ändring av 
artikel 200b i den polska strafflagen, och 
de polska myndigheterna uppmanas med 
eftertryck att se till att alla skolbarn får 
vetenskapligt korrekt och allsidig 
sexualundervisning i enlighet med 
internationella normer och att de som 
tillhandahåller sådan undervisning och 
information får stöd i detta på ett 
faktabaserat och objektivt sätt.

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/17

Ändringsförslag 17
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 54a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

54a. Europaparlamentet anser att 
sexualundervisning uteslutande är 
föräldrarnas och familjens ansvar. 
Parlamentet avvisar varje försök att 
manipulera hälsofrågor i syfte att sprida 
en syn på sexualitet bland barn som 
ibland är ideologiskt färgad.

Or. en


