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Proposta de resolução
N.º 60 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

60. Recorda, também no contexto da 
campanha para as eleições presidenciais 
de 2020, a posição que manifestou na sua 
resolução de 18 de dezembro de 2019, em 
que denunciou com veemência a 
discriminação contra as pessoas LGBTI e 
a violação dos seus direitos fundamentais 
pelas autoridades públicas, 
nomeadamente a incitação ao ódio por 
parte de autoridades públicas e de 
funcionários eleitos, a proibição das 
marchas do Orgulho e de programas de 
sensibilização e a proteção inadequada 
contra os ataques a estes eventos, bem 
como o facto de determinadas zonas da 
Polónia terem sido proclamadas zonas 
isentas da chamada «ideologia LGBT» e 
de terem sido adotadas «Cartas Regionais 
dos Direitos da Família» que discriminam 
em especial as famílias monoparentais e 
as famílias LGBTI; assinala a ausência 
de melhorias na situação das pessoas 
LGBTI na Polónia desde a adoção dessa 
resolução e que a saúde mental e a 
segurança física das pessoas LGBTI da 
Polónia estão particularmente expostas ao 
risco; recorda a condenação de tais ações 
pelo Comissário polaco para os Direitos 
Humanos, que apresentou nove queixas 
aos tribunais administrativos, alegando 
que as zonas sem LGBTI violam o direito 
da União, bem como pela Comissão e por 

60. Relembra que deve ser garantida a 
proteção jurídica das pessoas LGBTI, tal 
como para qualquer outro cidadão;
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organizações internacionais; relembra 
que as despesas ao abrigo dos fundos de 
coesão não podem discriminar com base 
na orientação sexual e que os municípios 
que atuam como empregadores têm de 
respeitar a Diretiva 2000/78/CE do 
Conselho111 , que proíbe a discriminação 
e o assédio em razão da orientação sexual 
no emprego112; insta as autoridades 
polacas a implementarem a 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos e, nesse contexto, a 
darem resposta à situação dos cônjuges e 
dos progenitores do mesmo sexo, com 
vista a assegurar que estes cidadãos 
usufruem do direito à não discriminação, 
na lei e na prática113 ;  condena os 
processos judiciais movidos contra os 
ativistas da sociedade civil que 
publicaram o chamado «Atlas do Ódio», 
que documenta casos de homofobia na 
Polónia; convida vivamente o Governo 
polaco a assegurar a proteção jurídica das 
pessoas LGBTI contra todas as formas de 
crimes de ódio e de discurso de ódio;****
_________________

111Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 
27 de novembro de 2000, que estabelece 
um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na atividade 
profissional (JO L 303 de 2.12.2000, p. 
16).
112 Comissão Europeia, DG REGIO, carta 
às autoridades das regiões polacas de 
Lublin, Łódź, Małopolskie, Podkarpackie 
e Świętokrzyskie, 27 de maio de 2020.  Ver 
igualmente o acórdão do Tribunal de 
Justiça de 23 de abril de 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de 
junho de 2018, Coman, C 673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385;  acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 2 de março de 2010, Kozak c.  Polónia 
(queixa n.º 13102/02);  acórdão do 



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

PT Unida na diversidade PT

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 22 de janeiro de 2008, E. B. c.   França 
(queixa n.º 43546/02);  acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 19 de fevereiro de 2013, X. e outros c.  
Áustria (queixa n.º 19010/07);  acórdão 
do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos de 30 de junho de 2016, 
Taddeucci e McCall c.  Itália (queixa n.º 
51362/09);  acórdão do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos de 21 de julho de 
2015, Oliari e outros c.  Itália (queixas 
n.ºs 18766/11 e 36030/11);  acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 14 de dezembro de 2017, Orlandi e 
outros c.  Itália (queixas n.ºs 26431/12, 
26742/12, 44057/12 e 60088/12);  acórdão 
do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos de 14 de janeiro de 2020, 
Beizaras e Levickas c.  Lituânia (queixa 
n.º 41288/15).
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