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11.9.2020 A9-0138/102

Pozměňovací návrh 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vyzývá polské orgány, aby 
pozměnily zákon ze dne 15. září 2017 
o Národním ústavu svobody – Centru pro 
rozvoj občanské společnosti95 ,96, s cílem 
zajistit přístup klíčových organizací 
občanské společnosti na místní, 
regionální a celostátní úrovni ke státnímu 
financování a spravedlivé, nestranné a 
transparentní rozdělování veřejných 
prostředků mezi občanskou společností, 
které zajistí pluralitní zastoupení97; 
opětovně požaduje, aby dotčené 
organizace získaly odpovídající finanční 
prostředky prostřednictvím různých 
finančních nástrojů na úrovni Unie, k 
nimž patří složka Hodnoty Unie nového 
program Občané, rovnost, práva a 
hodnoty a další pilotní projekty Unie; je 
hluboce znepokojen tím, že polští členové 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru čelí politickému tlaku za činnost 
prováděnou v rámci jejich mandátu98;

50. zdůrazňuje, že v rámci stávajících 
právních předpisů je plně zajištěno 
spravedlivé, nestranné a transparentní 
rozdělení veřejných finančních prostředků 
a že postup přidělování finančních 
prostředků je rovněž upraven zákonem o 
Národním ústavu svobody; konstatuje, že 
podle stanoveného postupu hodnotí 
každou žádost o financování dva externí 
odborníci a že před vyhlášením každé 
otevřené soutěže jsou veškeré podmínky 
každé otevřené soutěže předmětem 
veřejných konzultací s nevládními 
organizacemi a procházejí schválením v 
Radě Národního ústavu svobody; 
zdůrazňuje, že všechny nevládní 
organizace a koalice nevládních 
organizací mají právo předložit své 
připomínky a návrhy na změnu 
pořadníku; poukazuje na to, že kritéria 
způsobilosti jsou pluralitní a zahrnují 
všechny a že o grant mohou zažádat 
všechny skupiny občanské společnosti a 
nevládní organizace, které splňují definici 
stanovenou v článku 3 zákona o veřejném 
prospěchu a dobrovolnictví;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
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96 OBSE/ODIHR, Stanovisko k návrhu 
polského zákona o Národním ústavu 
svobody – Centru pro rozvoj občanské 
společnosti, Varšava, 22. srpna 2017.
97 EHSV, Zpráva o základních právech a 
právním státu: národní vývoj z hlediska 
občanské společnosti 2018–2019, červen 
2020, s. 41–42.
98 EHSV, tiskové prohlášení „Znepokojivý 
tlak na občanskou společnost: polská 
členka EHSV se stává terčem odvetných 
útoků vlády a nevládní organizace již 
nemají možnost vybrat si vlastní 
kandidáty“, 23. června 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Pozměňovací návrh 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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
Dílčí nadpis 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ochrana soukromí a údajů vypouští se

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Pozměňovací návrh 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. opakuje svůj závěr uvedený v 
usnesení ze dne 14. září 2016, že procesní 
záruky a věcné podmínky stanovené v 
zákonu ze dne 10. června 2016 o 
protiteroristických opatřeních a v zákonu 
ze dne 6. dubna 1990 o policii99, ve znění 
pozdějších předpisů, pro provádění 
tajného sledování nejsou dostatečné k 
tomu, aby předešly jeho nadužívání nebo 
neoprávněnému zasahování do soukromí 
a ochrany údajů jednotlivců, včetně 
čelných představitelů opozice a občanské 
společnosti100; opakuje svou výzvu Komisi, 
aby vypracovala posouzení dopadů této 
legislativy, pokud se jedná o její soulad s 
unijním právem, a naléhavě vybízí polské 
orgány, aby v plné míře respektovaly 
soukromí všech občanů;

51. zdůrazňuje, že zákon ze dne 10. 
června 2016 o činnostech v rámci boje 
proti terorismu poskytuje právní základ 
pro systémová řešení přijatá v Polsku v 
oblasti boje proti terorismu a jeho cílem je 
mimo jiné umožnit orgánům a jiným 
subjektům přijmout účinná a přiměřená 
opatření proti teroristickým hrozbám; 
upozorňuje proto, že ustanovení přijatá v 
tomto zákonu ve vztahu k možnostem 
provádění operativního sledování se týkají 
pouze osob, u nichž existuje podezření z 
páchání teroristické činnosti a které 
nejsou polskými občany; zdůrazňuje dále, 
že zpracování údajů ze strany orgánů, 
včetně osobních údajů, je v Polsku 
prováděno v souladu se zásadami 
stanovenými v ustanoveních zákona ze 
dne 14. prosince 2018 o ochraně osobních 
údajů zpracovávaných v souvislosti s 
prevencí trestné činnosti a bojem proti ní, 
v zákonu ze dne 5. srpna 2010 o ochraně 
utajovaných informací a rovněž v 
pravidlech, jimiž se řídí jednotlivé orgány; 
poukazuje na to, že pravidla stanovená ve 
výše uvedených zákonech jsou v souladu s 
normami práva EU stanovenými v této 
oblasti, včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 uvádí, 
že podle článku 20 zákona o policii ze dne 
4. dubna 1990 má policie právo 
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zpracovávat údaje, včetně osobních údajů, 
v souladu se svými zákonnými úkoly a s 
výhradou zákonných omezení; poukazuje 
na to, že operativní sledování (skrytý 
dohled) může být prováděno pouze se 
souhlasem soudu a za předpokladu, že 
jeho cílem je odhalit a zjistit totožnost 
pachatele, jakož i získat a posílit důkazy 
zabavené státním zástupcem o úmyslných 
trestných činech uvedených v čl. 19 odst. 1 
bodech 1–9 tohoto zákona, a za 
předpokladu, že jiná opatření se ukázala 
jako neúčinná nebo nebudou užitečná; 
poukazuje na to, že tento zákon umožňuje, 
aby v naléhavých případech, kdy hrozí 
ztráta informací nebo vymazání či zničení 
důkazů o trestném činu, mohla policie se 
souhlasem příslušného státního zástupce 
uplatnit toto právo bez souhlasu soudu; 
konstatuje, že jsou přitom povinny 
současně předložit soudu žádost o vydání 
vhodného opatření za tímto účelem; 
poukazuje na to, že pokud soud nevydá 
souhlas do pěti dnů ode dne, kdy byl 
vydán příkaz k operativnímu sledování, 
musí se sledování zastavit a materiály 
shromážděné během sledování musí být 
zaneseny do zápisu, pokud je 
zaznamenáno jejich zničení; bere na 
vědomí, že je zde uplatňována zásada 
přezkumu ze strany soudu a státního 
zástupce;

_________________ _________________

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí 
Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 
4.5.2016, s. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Výbor OSN pro lidská práva (HRC), 
Závěrečné připomínky k sedmé pravidelné 
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zprávě o Polsku, 23. listopadu 2016, body 
39–40. Viz rovněž sdělení odborníků OSN, 
v němž vyzývají Polsko, aby zajistilo 
svobodnou a plnou účast na jednáních o 
klimatu, 23. dubna 2018.

Or. en



AM\1213086CS.docx PE655.444v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

11.9.2020 A9-0138/105

Pozměňovací návrh 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. je hluboce znepokojen tím, že 
polské ministerstvo digitalizace předalo 
dne 22. dubna 2020 provozovateli 
poštovních služeb osobní údaje ze 
všeobecného elektronického systému 
registru obyvatelstva (registr PESEL) za 
účelem usnadnění pořádání 
prezidentských voleb dne 10. května 2020 
prostřednictvím hlasování poštou bez 
náležitého právního základu, protože 
polský parlament přijal návrh zákona 
umožňující volby poštou až 7. května 
2020; dále připomíná, že registr PESEL 
není totožný s registrem voličů a obsahuje 
také osobní údaje občanů jiných 
členských států EU, takže výše uvedené 
předání by mohlo zakládat potenciální 
porušení nařízení (EU) 2016/679; 
připomíná, že Evropský sbor pro ochranu 
osobních údajů (EDPB) uvedl, že orgány 
veřejné moci mohou zveřejňovat 
informace o jednotlivcích zařazených na 
seznamy voličů, ale pouze v případě, že to 
konkrétně povolují vnitrostátní právní 
předpisy101; bere na vědomí, že polský 
komisař pro lidská práva podal na základě 
možného porušení článků 7 a 51 Ústavy 
ze strany polského ministerstva 
digitalizace stížnost u vojvodského 
správního soudu ve Varšavě;

vypouští se



AM\1213086CS.docx PE655.444v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

_________________
101 EDPB, dopis o zveřejnění údajů v 
souvislosti s polskými prezidentskými 
volbami, 5. května 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Pozměňovací návrh 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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
Dílčí nadpis 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Komplexní sexuální výchova Vzdělávání

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Pozměňovací návrh 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. opět poukazuje na své hluboké 
znepokojení, které vyjádřil již v usnesení 
ze dne 14. listopadu 2019 a které rovněž 
sdílí komisařka Rady Evropy pro lidská 
práva102, ohledně návrhu zákona, kterým 
se pozměňuje článek 200b polského 
trestního zákoníku a který polskému 
parlamentu předložila iniciativa „Stop 
pedofilii“, neboť jeho ustanovení jsou 
extrémně vágní, široká a nepřiměřená a 
de facto usilují o kriminalizaci šíření 
sexuální výchovy mezi nezletilými a jeho 
oblast působnosti způsobuje, že všem 
osobám (zejména rodičům, učitelům a 
osobám zabývajícím se sexuální 
výchovou) potenciálně hrozí až tři roky 
odnětí svobody za výuku týkající se lidské 
sexuality, zdraví a intimních vztahů;

53. zdůrazňuje, že návrh změny 
trestního zákoníku byl vypracován 
občanskou iniciativou „Stop pedofilii“ a 
usiluje o kriminalizaci propagace 
pedofilního chování; zdůrazňuje, že se 
nejedná o kriminalizaci výchovy, ale o 
zákaz propagace pedofilie;

_________________
102 Komisařka Rady Evropy pro lidská 
práva, prohlášení ze dne 14. dubna 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Pozměňovací návrh 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že komplexní, věku 
přiměřená a na důkazech založená 
sexuální výchova a výchova o vztazích 
jsou klíčem k budování schopnosti 
mladých lidí vytvářet zdravé, rovnoprávné, 
pečující a bezpečné vztahy bez 
diskriminace, nátlaku a násilí; je 
přesvědčen, že komplexní sexuální 
výchova má rovněž pozitivní dopad i na 
výsledky v oblasti rovnosti žen a mužů, 
neboť například mění škodlivé genderové 
normy a postoje k násilí na základě 
pohlaví, pomáhá předcházet násilí v 
partnerských vztazích a sexuálnímu 
nátlaku, homofobii a transfobii, přispívá k 
prolomení mlčení ohledně sexuálního 
násilí, vykořisťování či zneužívání a 
dodává mladým lidem odvahu vyhledat 
pomoc; vyzývá polský parlament, aby 
nepřijal předložený návrh zákona, kterým 
se mění článek 200b polského trestního 
zákoníku, a důrazně vyzývá polské 
orgány, aby zajistily přístup všech školáků 
k vědecky přesné a komplexní sexuální 
výchově v souladu s mezinárodními 
normami a aby těm, kdo tuto výchovu a 
informace zajišťují, byla při jejich 
činnosti poskytnuta faktická a objektivní 
podpora;

54. připomíná, že v souladu se SFEU 
musí Unie plně respektovat „odpovědnost 
členských států za obsah výuky a za 
organizaci vzdělávacích systémů“ a 
současně má za úkol podporovat, 
doplňovat a koordinovat rozvoj 
vzdělávání;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Pozměňovací návrh 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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
Dílčí nadpis 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sexuální a reprodukční zdraví a práva vypouští se

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Pozměňovací návrh 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. připomíná, že podle Listiny, 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
judikatury Evropského soudu pro lidská 
práva souvisí sexuální a reprodukční 
zdraví žen s řadou lidských práv, včetně 
práva na život a důstojnost, ochrany před 
nelidským a ponižujícím zacházením, 
práva na přístup ke zdravotní péči, práva 
na soukromí, práva na vzdělání a zákazu 
diskriminace, což je rovněž zohledněno v 
Ústavě; připomíná, že Parlament již ve 
svém usnesení ze dne 15. listopadu 2017 
důrazně kritizoval veškeré legislativní 
návrhy, které by zakazovaly potrat v 
případě závažného či fatálního postižení 
plodu, čímž by byl v Polsku prakticky 
zakázán přístup k potratové péči, protože 
většina potratů se provádí na základě 
tohoto důvodu103, a zdůraznil, že 
univerzální přístup ke zdravotní péči, 
včetně v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a s ním spojených 
práv, je jedním ze základních lidských 
práv104; vyjadřuje politování nad 
navrhovanými změnami105 zákona ze dne 
5. prosince 1996 o povoláních lékaře a 
zubního lékaře106, podle nichž by již lékaři 
nebyli ze zákona povinni uvádět 
alternativní zařízení nebo lékaře v 
případě, že sami odepřou služby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví z 

55. připomíná, že v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 10. 
prosince 2013 o sexuálním a 
reprodukčním zdraví a právech 
(2013/2040(INI)) se konstatuje, že 
formulování a provádění politik v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práva 
a sexuální výchovy ve školách je v 
pravomoci členských států;
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důvodu osobního přesvědčení; je 
znepokojen používáním doložky o 
svědomí, včetně absence spolehlivého 
mechanismu předávání údajů a 
chybějících včasných nápravných 
prostředků pro ženy, jimž byly takové 
služby odepřeny; vyzývá polský parlament, 
aby se zdržel jakýchkoli dalších pokusů o 
omezení sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv žen; důrazně potvrzuje, že 
odpírání služeb v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv je jednou z 
forem násilí páchaného na ženách a 
dívkách; vyzývá polské orgány, aby přijaly 
opatření k úplnému provedení rozsudků, 
které vynesl v řízeních proti Polsku 
Evropský soud pro lidská práva, jenž už 
vícekrát rozhodl, že restriktivní zákony 
týkající se potratů a nedostatečné 
provádění porušují lidská práva žen107;
_________________ _________________

1a Přijaté texty, P7_TA(2013)0548.
103 V roce 2017 představovaly potraty z 
důvodu poškození plodu 97,9 % všech 
zákroků: Centrum pro zdravotnické 
informační systémy, zprávy vypracované v 
rámci Programu statistického výzkumu 
veřejné statistiky MZ-29, zveřejněné na 
internetových stránkách polského Sejmu. 
Sprawozdanie Rady Ministrów z 
wykonywania oraz o skutkach stosowania 
w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 
późnn. zm.).
104 Viz tematický dokument komisaře 
Rady Evropy pro lidská práva z prosince 
2017 nazvaný „Zdraví a sexuální 
a reprodukční práva žen v Evropě“; 
prohlášení odborníků OSN ze dne 22. 
března 2018, které radí pracovní skupině 
OSN pro diskriminaci žen, a prohlášení 
komisařky Rady Evropy pro lidská práva 
ze dne 14. dubna 2020.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
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lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw (not yet 
published in the Official Journal).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ze dne 20. března 2007, ve věci 
Tysiąc v. Polsko (žádost č. 5410/03); 
rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ze dne 20. března 2007 ve věci R. R. 
v. Polsko (žádost č. 27617/04); rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
30. října 2012, ve věci P. a S. v. Polsko 
(žádost č. 57375/08).
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Pozměňovací návrh 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

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 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. připomíná, že předchozí pokusy o 
další omezení práva na potrat, které v 
Polsku již v současnosti patří k nejvíce 
omezeným v Unii, byly zastaveny v letech 
2016 a 2018 v důsledku masové opozice 
polských občanů, jak se projevila v tzv. 
„černých protestech“; důrazně vyzývá 
polské orgány, aby zvážily zrušení zákona 
omezujícího přístup žen a dívek k nouzové 
antikoncepční pilulce;

56. zdůrazňuje, že návrh týkající se 
potratu je občanskou a nikoli vládní 
iniciativou, kterou dne 30. listopadu 2017 
předložila skupina nejméně 100 000 
oprávněných osob a která byla zahájena z 
podnětu Výboru pro legislativní iniciativu 
pod názvem „Stop potratům“; připomíná, 
že v souladu s platnými předpisy byl 
projekt předložen parlamentu k 
projednání a byl na programu jednání 
déle než dva a půl roku;

Or. en


