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Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων σε ό,τι 
αφορά την εκστρατεία για τις προεδρικές 
εκλογές του 2020, τη θέση που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου κατήγγειλε έντονα τις 
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και την 
παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ρητορικής μίσους από τις δημόσιες αρχές 
και τους εκλεγμένους αξιωματούχους, την 
απαγόρευση των πορειών 
«υπερηφάνειας» και των προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης, και την ανεπαρκή 
προστασία έναντι επιθέσεων κατά τη 
διάρκειά τους, τον ορισμό ζωνών στην 
Πολωνία απαλλαγμένων από την 
επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», 
καθώς και την έγκριση «Περιφερειακών 
Χαρτών Οικογενειακών Δικαιωμάτων», 
που πραγματοποιούν διακρίσεις κυρίως 
εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών 
και των οικογενειών ΛΟΑΔΜ· σημειώνει 
την έλλειψη οποιασδήποτε βελτίωσης 
στην κατάσταση των ΛΟΑΔΜ στην 
Πολωνία μετά την έγκριση του εν λόγω 
ψηφίσματος και το γεγονός ότι η ψυχική 
υγεία και η σωματική ασφάλεια των 
Πολωνών ΛΟΑΔΜ διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· υπενθυμίζει την καταδίκη των 
ενεργειών αυτών από τον Πολωνό 
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

60. υπενθυμίζει ότι η νομική 
προστασία των ΛΟΑΔΜ θα πρέπει να 
διασφαλίζεται όπως και για κάθε άλλο 
πολίτη·
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ο οποίος υπέβαλε εννέα καταγγελίες σε 
διοικητικά δικαστήρια με το επιχείρημα 
ότι οι απαλλαγμένες από ΛΟΑΔΜ ζώνες 
παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
καθώς και την καταδίκη της Επιτροπής 
και διεθνών οργανώσεων· υπενθυμίζει ότι 
οι δαπάνες στο πλαίσιο των ταμείων 
συνοχής δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και ότι οι δήμοι που 
ενεργούν ως εργοδότες πρέπει να τηρούν 
την οδηγία 2000/78/ΕΚ111 του 
Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις 
διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού στην 
απασχόληση112· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να εφαρμόζουν τη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στο 
πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν την 
κατάσταση των ενώσεων μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου και των γονέων ίδιου 
φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
απολαμβάνουν το δικαίωμα της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, τόσο 
νομικά όσο και στην πράξη113· 
καταδικάζει την άσκηση αγωγών κατά 
ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών οι 
οποίοι δημοσίευσαν τον λεγόμενο 
«Άτλαντα του μίσους», έγγραφο που 
τεκμηριώνει περιπτώσεις ομοφοβίας στην 
Πολωνία· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
πολωνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη 
νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ από όλες 
τις μορφές εγκλημάτων μίσους και 
ρητορικής μίσους,****·
_________________
111 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
112 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO, 
επιστολή προς τις αρχές των πολωνικών 
περιφερειών Lublin, Łódź, Małopolskie, 
Podkarpackie και Świętokrzyskie, 27 
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Μαΐου 2020. Βλ., επίσης, Απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 23ης Απριλίου 2020 
στην υπόθεση Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2012:289.
113 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης 
Ιουνίου 2018 στην υπόθεση Coman, C-
673/16, ECLI:EU:C:2018:385· Απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 2ας 
Μαρτίου 2010 στην υπόθεση Kozak κατά 
Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 13102/02)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 22ας 
Ιανουαρίου 2008 στην υπόθεση E.B. κατά 
Γαλλίας (προσφυγή αριθ. 43546/02)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2013 στην υπόθεση X και 
άλλοι κατά Αυστρίας (προσφυγή αριθ. 
19010/07)· Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της 30ής Ιουνίου 2016 στην 
υπόθεση Taddeucci και McCall κατά 
Ιταλίας (προσφυγή αριθ. 51362/09)·  
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 21ης 
Ιουλίου 2015 στην υπόθεση Oliari και 
άλλοι κατά Ιταλίας (προσφυγές αριθ. 
18766/11 και 36030/11)· Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 
στην υπόθεση Orlandi και άλλοι κατά 
Ιταλίας (προσφυγές αριθ. 26431/12, 
26742/12, 44057/12 και 60088/12)· 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 14ης 
Ιανουαρίου 2020 στην υπόθεση Beizaras 
και Levickas κατά Λιθουανίας (προσφυγή 
αριθ. 41288/15).
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