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11.9.2020 A9-0138/102

Ændringsforslag 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. opfordrer de polske myndigheder 
til at ændre loven af 15. september 2017 
om Det Nationale Institut for Frihed – 
Center for udvikling af civilsamfundet95 
96, med henblik på at sikre adgang til 
statslig finansiering af kritiske 
civilsamfundsgrupper på lokalt, regionalt 
og nationalt plan og en retfærdig, upartisk 
og gennemsigtig fordeling af offentlige 
midler til civilsamfundet, der sikrer 
pluralistisk repræsentation97; gentager sin 
opfordring til, at de berørte 
organisationer skal have adgang til 
tilstrækkelig finansiering gennem 
forskellige finansieringsinstrumenter 
såsom indsatsområdet EU's værdier inden 
for rammerne af programmet for borgere, 
lighed, rettigheder og værdier og EU-
pilotprojekter; er dybt bekymret over, at 
polske medlemmer af Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg udsættes 
for politisk pres for de foranstaltninger, 
de træffer inden for rammerne af deres 
mandat98;

50. understreger, at en retfærdig, 
upartisk og gennemsigtig fordeling af 
offentlige midler er fuldt sikret inden for 
rammerne af den gældende lovgivning, og 
at proceduren for tildeling af midler også 
reguleres af loven om Det Nationale 
Institut for Frihed; bemærker, at enhver 
ansøgning om finansiering i 
overensstemmelse med proceduren 
vurderes af to eksterne eksperter, og at 
alle betingelser for hver udvælgelsesprøve 
er genstand for offentlige høringer med 
NGO'er og også godkendes af rådet for 
Det Nationale Institut for Frihed, inden 
de enkelte udvælgelsesprøver 
offentliggøres; understreger, at alle 
NGO'er og NGO-koalitioner har ret til at 
fremsætte deres bemærkninger og 
ændringsforslag til diagrammet; påpeger, 
at modtagelseskriterierne er pluralistiske 
og omfatter alle, og at alle 
civilsamfundsgrupper og NGO'er, som 
opfylder definitionen i lovens artikel 3 om 
offentlige ydelser og frivilligt arbejde, kan 
søge om tilskud;

_________________
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 OSCE/ODIHR, udtalelse om Polens 
udkast til lov om Det Nationale Institut for 
Frihed - Center for civilsamfundsudvikling, 
Warszawa, af 22. august 2017.
97 EØSU, rapport om grundlæggende 
rettigheder og retsstatsprincippet: nationale 
udviklinger set ud fra et 
civilsamfundsperspektiv 2018-2019, juni 
2020, s. 41-42.
98 EØSU's pressemeddelelse "Alarmerende 
pres på civilsamfundet: Polsk medlem af 
EØSU bliver et mål for regeringens hævn, 
og NGO'er har ikke længere mulighed for 
at vælge deres egne kandidater ", af 23. 
juni 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Ændringsforslag 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Overskrift 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse

udgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Ændringsforslag 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. gentager konklusionen fra sin 
beslutning af 14. september 2016 om, at 
de retssikkerhedsgarantier og materielle 
betingelser, der er fastsat i loven af 
10. juni 2016 om terrorbekæmpelse og 
loven af 6. april 1990 om politiet99 som 
ændret, for så vidt angår brugen af 
hemmelig overvågning ikke er 
tilstrækkelige til at forhindre overdreven 
brug heraf eller uberettiget krænkelse af 
personers privatliv og databeskyttelse, 
herunder oppositions- og 
civilsamfundslederes100; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at 
foretage en vurdering af denne lovgivning 
for så vidt angår dens forenelighed med 
EU-retten og opfordrer indtrængende de 
polske myndigheder til fuldt ud at 
respektere alle borgeres privatliv;

51. understreger, at loven af 10. juni 
2016 om bekæmpelse af terrorvirksomhed 
indeholder retsgrundlaget for systemiske 
løsninger i Polen inden for bekæmpelse af 
terrorvirksomhed, og at bestemmelserne 
deri bl.a. har til formål at sætte 
myndighederne og andre enheder i stand 
til at træffe effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger mod terrortrusler; 
påpeger derfor, at de bestemmelser, som 
er vedtaget i denne lov, om mulighederne 
for at gennemføre operationel 
overvågning, udelukkende henviser til en 
person, som er mistænkt for sandsynligvis 
at deltage i terrorvirksomhed, og som ikke 
er polsk statsborger; understreger 
endvidere, at myndighedernes behandling 
af oplysninger, herunder 
personoplysninger, i Polen udføres i 
overensstemmelse med principperne i 
loven af 14. december 2018 om beskyttelse 
af personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet, og loven af 
5. august 2010 om beskyttelse af 
klassificerede oplysninger samt i reglerne 
for de enkelte myndigheder; påpeger, at 
de regler, der er fastsat i ovennævnte 
retsakter er i overensstemmelse med de 
standarder i EU-retten, som er fastsat på 
dette område, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
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2016/6801a; anfører, at politiet i henhold 
til artikel 20 i loven af 4. april 1990 om 
politiet har ret til at behandle oplysninger, 
herunder personoplysninger, i 
overensstemmelse med deres lovbestemte 
opgaver og underlagt lovgivningsmæssige 
begrænsninger; påpeger, at operationel 
overvågning (skjult overvågning) kun kan 
finde sted med rettens samtykke, forudsat 
at formålet er at opdage og identificere 
gerningsmænd samt indhente og 
konsolidere beviser beslaglagt af 
anklagemyndigheden i forbindelse med 
forsætlige forbrydelser som fastsat i 
artikel 19, stk. 1, nr. 1-9, i denne lov, og 
forudsat at andre foranstaltninger har vist 
sig ineffektive eller ikke vil være 
formålstjenlige; påpeger, at loven i 
hastetilfælde, såfremt det kan medføre tab 
af information eller udslettelse eller 
ødelæggelse af beviser for en forbrydelse, 
giver politiet mulighed for, med skriftlig 
tilladelse fra den kompetente anklager, at 
udøve denne ret uden rettens samtykke; 
bemærker, at de ikke desto mindre er 
forpligtet til samtidig at anmode retten om 
at udstede en passende bestemmelse 
herom; påpeger, at såfremt retten ikke 
giver sit samtykke inden for fem dage fra 
datoen for afgørelsen om operationel 
kontrol, suspenderes den, og det 
materiale, som er blevet indsamlet under 
kontrollen, registreres i referatet, forudsat 
at destruktionen heraf registreres; noterer 
sig, at det anvendte princip hører under 
rettens og anklagemyndighedens kontrol;

_________________ _________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
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2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100  FN's Menneskerettighedskomité, 
Afsluttende bemærkninger om den syvende 
periodiske rapport om Polen, af 23. 
november 2016, punkt 39-40. også den 
meddelelse, hvori FN's eksperter opfordrer 
Polen til at sikre fuld og fri deltagelse i 
klimaforhandlingerne.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Ændringsforslag 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. er dybt bekymret over, at det polske 
ministerium for digitale anliggender den 
22. april 2020 videregav 
personoplysninger fra det universelle 
elektroniske system til registrering af 
befolkningen (i det følgende benævnt 
"PESEL-registret") til operatøren af 
postvæsenet med det formål at lette 
organiseringen af præsidentvalget den 10. 
maj 2020 via brevafstemning uden et 
egentligt retsgrundlag herfor, eftersom det 
polske parlament først vedtog en lov, der 
tillod et rent postvalg, den 7. maj 2020; 
bemærker endvidere, at PESEL-registret 
ikke er identisk med valglisten og også 
omfatter personoplysninger om borgere i 
andre EU-medlemsstater, hvilket betyder, 
at ovennævnte videregivelse kan udgøre 
en potentiel overtrædelse af forordning 
(EU) 2016/679; minder om, at Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd anførte, 
at offentlige myndigheder kan videregive 
oplysninger om enkeltpersoner på 
valglisterne, men kun hvis dette er 
specifikt godkendt af national 
lovgivning101; bemærker, at den polske 
menneskerettighedskommissær indgav en 
klage til den regionale 
forvaltningsdomstol i Warszawa på 
grundlag af en mulig overtrædelse af 
artikel 7 og 51 i den polske forfatning 
begået af det polske ministerium for 

udgår
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digitale anliggender;
_________________
101Det Europæiske Databeskyttelsesråd, 
skrivelse af 5. maj 2020 om videregivelse 
af oplysninger om præsidentvalget i 
Polen.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Ændringsforslag 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Overskrift 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bredtfavnende seksualundervisning Undervisning

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Ændringsforslag 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. gentager den dybe bekymring, som 
Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 14. november 2019, og som 
også blev delt af Europarådets 
menneskerettighedskommissær102, over 
udkastet til en lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov, der 
blev forelagt for det polske parlament af 
"Stop pædofili"-initiativet, for så vidt 
angår de yderst vage, brede og 
uforholdsmæssige bestemmelser, som de 
facto har til formål at kriminalisere 
formidling af seksualundervisning til 
mindreårige, og hvis omfang potentielt 
truer alle personer, navnlig forældre, 
lærere og seksualundervisere, med op til 
tre års fængsel for undervisning i 
menneskelig seksualitet, sundhed og 
intime forhold;

53. understreger, at udkastet til 
ændring af straffeloven blev udarbejdet af 
borgerinitiativet "Stop Pædofili" og 
henviser til kriminaliseringen af fremme 
af pædofil adfærd; understreger, at dette 
ikke er en kriminalisering af 
undervisning, men et forbud mod at 
fremme pædofili;

_________________
102 Europarådets 
menneskerettighedskommissær, erklæring 
af 14. april 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Ændringsforslag 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. understreger, at alderssvarende og 
evidensbaseret bredtfavnende 
undervisning i seksualitet og forhold er 
nøglen til at opbygge unges færdigheder 
til at danne sunde, lige, nærende og sikre 
forhold uden forskelsbehandling, tvang 
og vold; mener, at bredtfavnende 
seksualundervisning også har en positiv 
indvirkning på resultaterne af ligestilling 
mellem kønnene, herunder omdannelse af 
skadelige kønsnormer og holdninger til 
kønsbaseret vold, og dermed bidrager til 
at forhindre vold og seksuel tvang i 
parforhold, homofobi og transfobi, bryde 
tavsheden omkring seksuel vold, seksuel 
udnyttelse eller misbrug og til at give unge 
styrken til at søge hjælp; opfordrer det 
polske parlament til ikke at vedtage det 
foreslåede udkast til lov om ændring af 
artikel 200b i den polske straffelov og 
opfordrer kraftigt de polske myndigheder 
til at sikre adgang til videnskabeligt 
nøjagtig og bredtfavnende 
seksualundervisning for alle skolebørn i 
overensstemmelse med internationale 
standarder, og at dem, som leverer en 
sådan uddannelse og information, støttes 
deri på en faktuel og objektiv måde;

54. minder om, at Unionen i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde fuldt 
ud skal respektere "medlemsstaternes 
ansvar for undervisningsindholdet og 
opbygningen af uddannelsessystemerne" 
og samtidig har til opgave at støtte, 
supplere og koordinere udviklingen af 
uddannelse;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Ændringsforslag 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Overskrift 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder

udgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Ændringsforslag 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 55

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55. minder om, at kvinders seksuelle 
og reproduktive rettigheder i henhold til 
chartret, EMRK og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
er knyttet til flere menneskerettigheder, 
herunder retten til liv og værdighed, 
frihed fra umenneskelig og 
nedværdigende behandling, retten til 
adgang til sundhedspleje, retten til 
privatliv, retten til uddannelse og 
forbuddet mod forskelsbehandling, som 
også afspejler sig i den polske forfatning; 
minder om, at Parlamentet i sin 
beslutning af 15. november 2017 kraftigt 
kritiserede ethvert lovforslag, der ville 
forbyde abort i tilfælde, hvor der er 
alvorlige eller fatale misdannelser af 
fostret, og dermed reelt forbyde 
muligheden for pleje i forbindelse med 
abort i Polen, da de fleste aborter udføres 
på dette grundlag103, og samtidig 
understregede, at universel adgang til 
sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og de dertil 
knyttede rettigheder, er en grundlæggende 
menneskerettighed104; beklager de 
foreslåede ændringer105 af loven af 5. 
december 1996 om lægers og tandlægers 
professioner106, i henhold til hvilke læger 
ikke længere er juridisk forpligtet til at 
angive en alternativ facilitet eller 
praktiserende læge i tilfælde af afslag på 

55. minder om, at Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 
10. december 2013 om seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder 
(2013/2040(INI))1a "bemærker, at 
udformning og gennemførelse af 
politikker på området for SRSR og 
seksualundervisning i skoler henhører 
under medlemsstaternes kompetencer";
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tjenester inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed på grund af personlige 
overbevisninger; er bekymret over 
anvendelsen af samvittighedsklausulen, 
herunder manglen på pålidelige 
henvisningsmekanismer og manglen på 
rettidige appelmuligheder for kvinder, der 
nægtes lovlig adgang til sådanne 
tjenester; opfordrer det polske parlament 
til at afstå fra yderligere forsøg på at 
begrænse kvinders seksuelle og 
reproduktive sundhed og dertilhørende 
rettigheder; bekræfter på det kraftigste, at 
benægtelse af tjenester vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder er en form for vold mod 
kvinder og piger; opfordrer de polske 
myndigheder til fuldt ud at gennemføre 
domme afsagt af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i sager mod 
Polen, som ved flere lejligheder har 
afgjort, at restriktive abortlove og 
manglende gennemførelse krænker 
kvinders menneskerettigheder107;

_________________ _________________
1a Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0548.

103 I 2017 udgjorde abort som følge af 
fostermisdannelser 97,9 % af alle 
behandlinger: Center for 
Sundhedsinformationssystemer, rapporter 
fra det statistiske forskningsprogram MZ-
29 offentliggjort på den polske Sejms 
websted. 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 også baggrundsdokumentet fra 
Europarådets kommissær for 
menneskerettigheder fra december 2017 
om kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder i Europa; Erklæring 
af 22. marts 2018 fra FN's eksperter, der 
rådgiver FN's arbejdsgruppe om 
diskrimination mod kvinder, og erklæring 
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af 14. april 2020 fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (endnu ikke offentliggjort i det 
officielle tidende).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
1997 nr 28 poz. 152).
107 Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 20. 
marts 2007, Tysiąc mod Polen (begæring 
nr. 5410/03); Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 20. 
marts 2007, R. R mod Polen, (begæring nr. 
27617/04). Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 30. 
oktober 2012, P og S. mod Polen, 
(begæring nr. 57375/08).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Ændringsforslag 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. minder om, at tidligere forsøg på 
yderligere begrænsning af retten til abort, 
som i Polen allerede er blandt de mest 
begrænsede i Unionen, blev standset i 
2016 og 2018 som følge af massiv 
modstand fra polske borgere, som kom til 
udtryk i de såkaldte "sorte marcher"; 
opfordrer kraftigt de polske myndigheder 
til at overveje at ophæve den lov, der 
begrænser kvinders og pigers adgang til 
nødpræventionspiller;

56. understreger, at forslaget om abort 
er et borgerinitiativ og ikke et 
regeringsinitiativ og blev forelagt den 
30. november 2017 af en gruppe på 
mindst 100 000 berettigede personer og 
iværksat af lovgivningsinitiativkomitéen 
"Stop Abort"; minder om, at projektet i 
overensstemmelse med de gældende regler 
blev forelagt for at opnå en foranstaltning 
fra parlamentets side og har været på 
dagsordenen i over to et halvt år;

Or. en


