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Pozměňovací návrh 18
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
za skupinu ID

Zpráva A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské 
republiky
(2017/0360R(NLE))

Návrh usnesení
Bod 60 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. připomíná, také v souvislosti s 
prezidentskou kampaní v roce 2020, svůj 
postoj vyjádřený v usnesení ze dne 18. 
prosince 2019, v němž důrazně odsoudil 
veškerou diskriminaci LGBTI osob a 
porušování jejich základních práv ze 
strany veřejných orgánů, včetně 
verbálních nenávistných projevů 
veřejných a volených činitelů, zákazů tzv. 
pochodů hrdosti a osvětových programů a 
akcí a jejich nedostatečnou ochranu a 
také vyhlášení zón v Polsku bez tzv. 
„ideologie LGBTI“ a přijetí 
„Regionálních chart práv rodiny“, které 
diskriminují rodiče samoživitele a LGBTI 
rodiny; konstatuje, že od přijetí tohoto 
usnesení nedošlo v Polsku k žádnému 
zlepšení situace LGBTI osob a že duševní 
zdraví a fyzická bezpečnost polských 
LGBTI osob jsou obzvláště ohroženy; 
připomíná, že Komise, mezinárodní 
organizace a polský komisař pro lidská 
práva tato opatření odsoudili, přičemž 
polský komisař podal u správních soudů 
devět stížností, v nichž argumentoval, že 
zóny bez LGBTI osob představují 
porušení práva Unie; připomíná, že z 
Fondu soudržnosti nelze financovat akce, 
které vedou k diskriminaci na základě 
sexuální orientace, a že obce jako 
zaměstnavatelé musí dodržovat směrnici 
Rady  2007/78/ES111 , která zakazuje 

60. připomíná, že osobám LGBTI by 
měla být zajištěna stejná právní ochrana 
jako všem ostatním občanům;
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diskriminaci a obtěžování na základě 
sexuální orientace v zaměstnán112; vyzývá 
polské orgány, aby provedly příslušnou 
judikaturu Soudního dvora a Evropského 
soudu pro lidská práva a aby v této 
souvislosti řešily situaci svazků a rodičů 
stejného pohlaví s cílem zajistit, aby 
právně i fakticky požívaly práva na 
nediskriminaci113; odsuzuje žaloby podané 
proti aktivistům občanské společnosti, 
kteří zveřejnili tzv. Atlas nenávisti, v němž 
jsou zdokumentovány případy homofobie 
v Polsku; důrazně vyzývá polskou vládu, 
aby zajistila právní ochranu LGBTI osob 
proti všem formám trestných činů z 
nenávisti a nenávistných projevů;****
_________________
111 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 
27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v 
zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 
2.12.2000, s. 16).
112 Evropská komise, GŘ REGIO, dopis 
úřadům Lublinského, Lodžského, 
Malopolského, Podkarpatského a 
Svatokřížského vojvodství, 27. května 
2020. Viz rovněž rozsudek Soudního 
dvora ze dne 23. dubna 2020 ve věci 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113 Rozsudek Soudního dvora ze dne 
5. června 2018 ve věci Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
2. března 2010 ve věci Kozak v. Polsko 
(žádost č. 13102/02); rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
22. ledna 2008 ve věci E. B. v. Francie 
(žádost č. 43546/02); rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
19. února 2013 ve věci X a další v. 
Rakousko (žádost č. 19010/07); rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
30. června 2016 ve věci Taddeucci a 
McCall v. Itálie (žádost č. 51362/09); 
rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ze dne 21. července 2015 ve věci 
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Oliari a další v. Itálie (žádosti  č. 18766/11 
a 36030/11); rozsudek Evropského soudu 
pro lidská práva ze dne 14. prosince 2017 
ve věci Orlandi a další v. Itálie (žádosti 
č. 26431/12, 26742/12, 44057/12 a 
60088/12); rozsudek Evropského soudu 
pro lidská práva ze dne 14. ledna 2020 ve 
věci Beizaras a Levickas v. Litva (žádost 
č. 41288/15).

Or. en


