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Amendamentul 18
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă a principiilor statului de drept de către 
Republica Polonă
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. reamintește, și în contextul 
campaniei prezidențiale din 2020, poziția 
exprimată în Rezoluția sa din 18 
decembrie 2019, în care a denunțat cu 
fermitate orice discriminare față de 
persoanele LGBTI și încălcarea 
drepturilor lor fundamentale de către 
autoritățile publice, inclusiv discursul de 
incitare la ură al autorităților publice și al 
funcționarilor aleși, interzicerea 
evenimentelor Pride și a programelor de 
sensibilizare și protecția 
necorespunzătoare împotriva atacurilor la 
adresa acestora, precum și declararea 
unor zone scutite de așa-numita 
„ideologie LGBT” în Polonia și adoptarea 
unor „carte regionale a drepturilor 
familiale”, discriminatoare în special față 
de familiile monoparentale și LGBTI; 
constată că situația persoanelor LGBTI 
din Polonia nu s-a îmbunătățit deloc de la 
adoptarea rezoluției respective și că 
sănătatea mintală și siguranța fizică a 
persoanelor LGBTI din Polonia sunt 
deosebit de vulnerabile; reamintește că 
astfel de acțiuni au fost condamnate de 
către Comisarul polonez pentru drepturile 
omului, care a depus nouă plângeri pe 
lângă instanțele administrative, susținând 
că zonelor fără LGBTI încalcă dreptul 
Uniunii, precum și de către Comisie și 
organizațiile internaționale; reamintește 

60. reamintește că trebuie asigurată 
protecția juridică a persoanelor LGBTI la 
fel ca în cazul oricărui alt cetățean;
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că cheltuielile din cadrul fondurilor de 
coeziune nu trebuie să ducă la 
discriminare pe baza orientării sexuale și 
că municipalitățile care acționează în 
calitate de angajatori trebuie să respecte 
Directiva 2000/78/CE111 a Consiliului, 
care interzice discriminarea și hărțuirea 
pe motive de orientare sexuală în ceea ce 
privește încadrarea în muncă112; invită 
autoritățile poloneze să pună în aplicare 
jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție și a Curții Europene a Drepturilor 
Omului și, în acest context, să abordeze 
situația persoanelor căsătorite și a 
părinților de același sex în vederea 
asigurării exercitării dreptului lor la 
nediscriminare în drept și în fapt113; 
condamnă acțiunile în instanță inițiate 
împotriva activiștilor societății civile care 
au publicat așa-zisul „Atlas al urii”, ce 
documentează cazurile de homofobie din 
Polonia; invită insistent guvernul polonez 
să asigure protecția juridică a persoanelor 
LGBTI împotriva tuturor formelor de 
infracțiuni motivate de ură și de 
discursuri care incită la ură;****
_________________
111 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă (JO L 303, 
2.12.2000, p. 16).
112 Comisia Europeană, DG REGIO, 
scrisoare adresată autorităților din 
regiunile poloneze din Lublin, Łódź, 
Polonia Mică, Podkarpackie și 
Świętokrzyskie, 27 mai 2020. Consultați, 
de asemenea, Hotărârea Curții de Justiție 
din 23 aprilie 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Hotărârea Curții de Justiție din 5 iunie 
2018, Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 2 
martie 2010 în cauza Kozak împotriva 
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Poloniei (cererea nr. 13102/02). 
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor 
Omului din 22 ianuarie 2008 în cauza 
E.B. împotriva Franței (cererea 
nr. 43546/02). Hotărârea Curții Europene 
a Drepturilor Omului din 19 februarie 
2013 în cauza X și alții împotriva Austriei 
(cererea nr. 19010/07). Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 30 
iunie 2016 în cauza Taddeucci și McCall 
împotriva Italiei (cererea nr. 51362/09). 
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor 
Omului din 21 iulie 2015 în cauza Oliari 
și alții împotriva Italiei (cererile 
nr. 18766/11 și nr. 36030/11). Hotărârea 
Curții Europene a Drepturilor Omului din 
14 decembrie 2017 în cauza Orlandi și 
alții împotriva Italiei (cererile 
nr. 26431/12, nr. 26742/12, nr. 44057/12 
și nr. 60088/12). Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 14 
ianuarie 2020 în cauza Beizaras și 
Levickas împotriva Lituaniei (cererea 
nr. 41288/15.)
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