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Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst, onder meer in de context van 
de campagne voor de 
presidentsverkiezingen van 2020, op zijn 
standpunt als weergegeven in zijn 
resolutie van 18 december 2019, waarin 
het Parlement zijn sterke veroordeling 
uitspreekt over elke vorm van 
discriminatie van LGBTI’s en de 
schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, over het 
onvoldoende beschermen tegen aanvallen 
en verbieden van pride-optochten en 
bewustmakingsprogramma’s, alsook over 
de zones in Polen die zichzelf hebben 
uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-
ideologie”, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen; stelt 
vast dat er sinds de aanneming van die 
resolutie geen enkele verbetering is 
waargenomen in de situatie van LGBTI’s 
in Polen en dat met name de mentale 
gezondheid en fysieke veiligheid van 
Poolse LGBTI’s in het gedrang komen; 
herinnert aan de veroordeling van 
dergelijke acties door de Poolse 
commissaris voor de mensenrechten, die 
negen klachten heeft ingediend bij 
administratieve rechtbanken met als 

60. wijst erop dat de wettelijke 
bescherming van LGBTI’s gewaarborgd 
moet zijn, net als voor alle andere burgers;



AM\1213035NL.docx PE655.444v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

argument dat de LGBTI-vrije zones een 
schending vormen van het Unierecht, en 
de veroordeling door de Commissie en 
internationale organisaties; wijst erop dat 
uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid geen discriminatie op grond 
van seksuele gerichtheid mogen inhouden 
en dat steden en gemeenten zich als 
werkgever moeten houden aan 
Richtlijn 2000/78/EG111 van de Raad, op 
basis waarvan discriminatie en intimidatie 
op grond van seksuele geaardheid in 
arbeid verboden zijn112; verzoekt de 
Poolse autoriteiten om de desbetreffende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens uit te voeren en om in dat verband 
in te gaan op de situatie van echtgenoten 
en ouders van hetzelfde geslacht, opdat zij 
zowel rechtens als feitelijk het recht op 
non-discriminatie genieten113; veroordeelt 
de rechtszaken tegen de maatschappelijke 
activisten die de zogenoemde “Haatatlas” 
hebben gepubliceerd waarin gevallen van 
homofobie in Polen worden 
gedocumenteerd; verzoekt de Poolse 
regering met klem de wettelijke 
bescherming van LGBTI’s tegen alle 
vormen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te garanderen;****
_________________
111 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16).
112 Europese Commissie, DG REGIO, 
brief aan de autoriteiten van de Poolse 
regio’s Lublin, Łódź, Klein-Polen, 
Subkarpaten en Święty Krzyż, 27 mei 
2020. Zie ook het arrest van het Hof van 
Justitie van 23 april 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Arrest van het Hof van Justitie van 
5 juni 2018, Coman e.a., C-
673/16,ECLI:EU:C:2018:385; arrest van 
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het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 2 maart 2010, Kozak/Polen 
(verzoek nr. 13102/02); arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 22 januari 2008, 
E.B./Frankrijk (verzoek nr. 43546/02); 
arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van 19 februari 
2013, X e.a./Oostenrijk (verzoek 
nr. 19010/07); arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens van 
30 juni 2016, Taddeucci en McCall/Italië 
(verzoek nr. 51362/09); arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 21 juli 2015, Oliari e.a./Italië 
(verzoeken nrs. 18766/11 en 36030/11); 
arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van 14 december 
2017, Orlandi e.a./Italië (verzoeken 
nrs. 26431/12, 26742/12, 44057/12 en 
60088/12); arrest van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens van 
14 januari 2020, Beizaras en Levickas/ 
Litouwen (verzoek nr. 41288/15).

Or. en


