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50. καλεί τις πολωνικές αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Ελευθερία – Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των 
Πολιτών95 ,96  προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση σε κρατική 
χρηματοδότηση για επικριτικές ομάδες 
της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς 
και μια δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανής 
κατανομή των δημόσιων κονδυλίων στην 
κοινωνία των πολιτών, με διασφάλισης 
της πλουραλιστικής εκπροσώπησης97· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για 
τους σχετικούς οργανισμούς μέσω 
διαφορετικών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών σε ενωσιακό επίπεδο, όπως 
του σκέλους «Αξίες της Ένωσης» του 
νέου προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες», καθώς και άλλων 
πιλοτικών έργων της Ένωσης· εκφράζει 
τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι 
τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής από την 
Πολωνία αντιμετωπίζουν πολιτικές 
πιέσεις για τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της εντολής 
τους98·

50. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, διασφαλίζεται 
πλήρως η δίκαιη, αμερόληπτη και 
διαφανής διανομή των δημόσιων 
κονδυλίων, καθώς και ότι η διαδικασία 
για την κατανομή των κονδυλίων 
ρυθμίζεται επίσης από τον νόμο σχετικά 
με το Εθνικό Ινστιτούτο για την 
Ελευθερία· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη 
διαδικασία, κάθε αίτηση 
χρηματοδότησης αξιολογείται από δύο 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και 
ότι όλοι οι όροι κάθε ανοικτού 
διαγωνισμού αποτελούν αντικείμενο 
δημόσιας διαβούλευσης με μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ 
εγκρίνονται και από το Συμβούλιο του 
Εθνικού Ινστιτούτου για την Ελευθερία 
πριν ανακοινωθεί κάθε ανοικτός 
διαγωνισμός· τονίζει ότι όλες οι ΜΚΟ και 
οι συμμαχίες ΜΚΟ έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν τα σχόλια και τις 
τροποποιήσεις τους στον χάρτη· 
επισημαίνει ότι τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας είναι πλουραλιστικά και 
τους συμπεριλαμβάνουν όλους, καθώς και 
ότι όλες οι ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών και οι ΜΚΟ που πληρούν τον 
ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
νόμου σχετικά με την κοινή ωφέλεια και 
τον εθελοντισμό μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση επιδότησης·
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_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 ΟΑΣΕ/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society (Γνωμοδότηση επί του 
σχεδίου νόμου της Πολωνίας σχετικά με το 
Εθνικό Ινστιτούτο για την Ελευθερία – 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας 
των Πολιτών), Βαρσοβία, 22 Αυγούστου 
2017.
97 ΕΟΚΕ, Έκθεση σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου: εθνικές εξελίξεις από την πλευρά 
της κοινωνίας των πολιτών 2018-2019, 
Ιούνιος 2020, σ. 41-42.
98 ΕΟΚΕ, Ανακοίνωση Τύπου 
«Ανησυχητικές πιέσεις επί της κοινωνίας 
των πολιτών: το μέλος της ΕΟΚΕ από την 
Πολωνία αποτελεί στόχο αντιποίνων από 
το κράτος, και οι ΜΚΟ που δεν είναι 
πλέον σε θέση να επιλέξουν τους δικούς 
τους υποψηφίους», 23 Ιουνίου 2020.
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Προστασία ιδιωτικής ζωής και 
δεδομένων

διαγράφεται

Or. en
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51. επαναλαμβάνει το συμπέρασμά 
του, στο οποίο κατέληξε στο ψήφισμά του 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, ότι οι 
διαδικαστικές εγγυήσεις και οι 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται 
στον νόμο της 10ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με τα μέτρα για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και στον νόμο της 6ης 
Απριλίου 1990 σχετικά με την 
αστυνομία99, όπως τροποποιήθηκε, όσον 
αφορά τη διενέργεια μυστικών 
παρακολουθήσεων δεν επαρκούν για την 
πρόληψη της καταχρηστικής ή της 
αδικαιολόγητης παρέμβασης στην 
ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της 
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 
πολιτών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να διενεργήσει 
αξιολόγηση της συμβατότητας των εν 
λόγω νομοθετικών διατάξεων με το 
δίκαιο της Ένωσης και προτρέπει τις 
πολωνικές αρχές να σέβονται πλήρως την 
ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών100·

51. τονίζει ότι ο νόμος της 10ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με τις ενέργειες για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
παρέχει μια νομική βάση για τις 
συστημικές λύσεις που εγκρίθηκαν στην 
Πολωνία στον τομέα των ενεργειών για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι 
δε διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν 
έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές και σε 
άλλους φορείς να λάβουν αποτελεσματικά 
και αναλογικά μέτρα κατά των 
τρομοκρατικών απειλών· επισημαίνει, ως 
εκ τούτου, ότι οι διατάξεις που έχουν 
εγκριθεί στον συγκεκριμένο νόμο όσον 
αφορά τις δυνατότητες διεξαγωγής 
δραστηριοτήτων επιχειρησιακής 
παρακολούθησης αναφέρονται μόνο σε 
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες 
ότι ενδεχομένως εμπλέκεται σε 
τρομοκρατικές ενέργειες και δεν είναι 
Πολωνός πολίτης· τονίζει, επίσης, ότι 
στην Πολωνία η επεξεργασία 
πληροφοριών από τις αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, διεξάγεται μόνο 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στις 
διατάξεις του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 
2018 σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης 
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του εγκλήματος και του νόμου της 5ης 
Αυγούστου 2010 σχετικά με την 
προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, καθώς και των κανόνων 
που διέπουν τις επιμέρους αρχές· 
επισημαίνει ότι οι κανόνες που ορίζονται 
στους προαναφερθέντες νόμους συνάδουν 
με τα πρότυπα του δικαίου της ΕΕ που 
έχουν θεσπιστεί στο συγκεκριμένο θέμα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1a· αναφέρει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 των νόμων της 
4ης Απριλίου 1990 σχετικά με την 
αστυνομία, η αστυνομία έχει το δικαίωμα 
να επεξεργάζεται πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται εκ του 
νόμου και δυνάμει κανονιστικών 
περιορισμών· επισημαίνει ότι η 
επιχειρησιακή (μυστική) παρακολούθηση 
δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο 
κατόπιν άδειας από το δικαστήριο, υπό 
τον όρο ότι ο στόχος της είναι να 
ανιχνεύσει και να εντοπίσει τους δράστες, 
καθώς και να αποκτήσει και να ενισχύσει 
τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
κατασχεθεί από την εισαγγελία, σχετικά 
με τα εκ προθέσεως αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, σημεία 1-9 του νόμου αυτού, και υπό 
τον όρο ότι άλλα μέτρα έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικά ή δεν θα φανούν 
χρήσιμα· επισημαίνει ότι ο νόμος 
προβλέπει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, 
εάν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί 
απώλεια πληροφοριών ή εξαφάνιση ή 
καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων 
ενός εγκλήματος, η αστυνομία, κατόπιν 
γραπτής άδειας του αρμόδιου εισαγγελέα, 
δύναται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα 
χωρίς την άδεια του δικαστηρίου· 
σημειώνει ότι έχει, παρ’ όλα αυτά, την 
υποχρέωση να υποβάλει αίτημα στο 
δικαστήριο ταυτόχρονα για την έκδοση 
κατάλληλης σχετικής διάταξης· 
επισημαίνει ότι εάν το δικαστήριο δεν 
χορηγήσει άδεια εντός πέντε ημερών από 
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την ημερομηνία της εντολής 
επιχειρησιακού ελέγχου, η εντολή 
αναστέλλεται και το υλικό που έχει 
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά, υπό 
τον όρο ότι θα καταγραφεί η καταστροφή 
του· σημειώνει ότι η αρχή που 
εφαρμόζεται είναι η αρχή του δικαστικού 
και εισαγγελικού ελέγχου·

_________________ _________________
1α Οδηγία (EE) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC) του ΟΗΕ, Concluding observations 
on the seventh periodic report of Poland 
(Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά 
με την έβδομη περιοδική έκθεση της 
Πολωνίας), 23 Νοεμβρίου 2016, παρ. 39-
40. επίσης την ανακοίνωση των 
εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 23ης 
Απριλίου 2018, με την οποία προτρέπουν 
την Πολωνία να εξασφαλίσει την ελεύθερη 
και πλήρη συμμετοχή στις συζητήσεις για 
το κλίμα.

Or. en



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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/105

Τροπολογία 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι το Υπουργείο 
Ψηφιακών Υποθέσεων της Πολωνίας 
διαβίβασε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από το καθολικό ηλεκτρονικό 
σύστημα καταχώρισης του πληθυσμού 
(εφεξής «μητρώο PESEL») στον φορέα 
εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
στις 22 Απριλίου 2020, με στόχο τη 
διευκόλυνση της οργάνωσης των 
προεδρικών εκλογών στις 10 Μαΐου 2020 
μέσω ταχυδρομικής ψηφοφορίας, χωρίς 
να υπάρχει η κατάλληλη νομική βάση για 
κάτι τέτοιο, καθώς το νομοσχέδιο που 
επιτρέπει μια καθολικά ταχυδρομική 
εκλογή εγκρίθηκε από το Πολωνικό 
Κοινοβούλιο μόλις στις 7 Μαΐου 2020· 
σημειώνει, επιπρόσθετα, ότι το μητρώο 
PESEL δεν είναι πανομοιότυπο με το 
εκλογικό μητρώο και περιλαμβάνει 
επίσης τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πολιτών άλλων κρατών μελών 
της ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, η 
ανωτέρω αναφερόμενη μεταφορά θα 
μπορούσε να συνιστά δυνητική 
παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΣΠΔ) δήλωσε ότι οι δημόσιες αρχές 
δύνανται να γνωστοποιούν πληροφορίες 
για άτομα που περιλαμβάνονται σε 
εκλογικούς καταλόγους, αλλά μόνο όταν 

διαγράφεται
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αυτό επιτρέπεται συγκεκριμένα από την 
εθνική νομοθεσία101· σημειώνει ότι ο 
Πολωνός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα υπέβαλε καταγγελία στο 
Διοικητικό Δικαστήριο του Βοϊβοδάτου 
στη Βαρσοβία, βάσει πιθανής 
παραβίασης των άρθρων 7 και 51 του 
πολωνικού Συντάγματος από το 
Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της 
Πολωνίας·
_________________
101 ΕΣΠΔ, επιστολή σχετικά με την 
κοινοποίηση της ημερομηνίας των 
πολωνικών προεδρικών εκλογών, της 5ης 
Μαΐου 2020.

Or. en
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Juan Fernando López Aguilar
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Ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση

Διαπαιδαγώγηση

Or. en



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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0138/107
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Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
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2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. επαναλαμβάνει τη βαθιά του 
ανησυχία, την οποία εξέφρασε στο 
ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, 
και την οποία συμμερίζεται ο Επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα102, σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του 
άρθρου 200β του πολωνικού Ποινικού 
Κώδικα, που υπέβαλε στο Πολωνικό 
Κοινοβούλιο η πρωτοβουλία «Stop 
Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία), 
όσον αφορά τις εξαιρετικά ασαφείς, 
ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις, με τις 
οποίες επιδιώκεται εκ των πραγμάτων η 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης ανηλίκων και δυνάμει 
της οποίας απειλούνται δυνητικά οι 
πάντες, ιδίως οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικευμένοι σε θέματα 
σεξουαλικότητας παιδαγωγοί, με έως και 
τριετή ποινή φυλάκισης για τη 
διδασκαλία με θέμα την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και 
τις σεξουαλικές σχέσεις·

53. τονίζει ότι το σχέδιο τροπολογίας 
του Ποινικού Κώδικα καταρτίστηκε από 
την πρωτοβουλία πολιτών «Stop 
Paedophilia» (Τέρμα στην παιδοφιλία) και 
αναφέρεται στην ποινικοποίηση της 
προώθησης παιδοφιλικής συμπεριφοράς· 
τονίζει ότι αυτό δεν συνιστά 
ποινικοποίηση της διαπαιδαγώγησης, 
αλλά απαγόρευση της προώθησης της 
παιδοφιλίας·

_________________
102 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Δήλωση της 14ης Απριλίου 2020.
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11.9.2020 A9-0138/108

Τροπολογία 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. τονίζει ότι η τεκμηριωμένη 
ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση στους 
τομείς της σεξουαλικότητας και των 
σχέσεων ανάλογα με την ηλικία αποτελεί 
κλειδί για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των νέων να δημιουργούν υγιείς, ισότιμες, 
γόνιμες και ασφαλείς σχέσεις χωρίς 
διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία· 
πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση έχει επίσης θετικό 
αντίκτυπο στο ζήτημα της ισότητας των 
φύλων, μεταξύ άλλων με την αλλαγή των 
επιβλαβών προτύπων και στάσεων των 
φύλων έναντι της βίας με βάση το φύλο, 
με τη συμβολή στην πρόληψη της βίας 
από τον σύντροφο και του σεξουαλικού 
εξαναγκασμού, της ομοφοβίας και της 
τρανσφοβίας, την εξάλειψη της σιωπής 
γύρω από τη σεξουαλική βία, τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση, 
και την ενίσχυση της ικανότητας των 
νέων να ζητούν βοήθεια· καλεί το 
Πολωνικό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την 
τροποποίηση του άρθρου 200β του 
πολωνικού Ποινικού Κώδικα και καλεί 
μετ’ επιτάσεως τις πολωνικές αρχές να 
εξασφαλίσουν ότι οι όλοι οι μαθητές 
έχουν πρόσβαση σε ακριβή και 
ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, και ότι όσοι παρέχουν τέτοια 

54. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να σέβεται 
πλήρως την ευθύνη των κρατών μελών 
για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και 
την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων ενώ ταυτόχρονα, έχει το 
καθήκον να στηρίζει, να συμπληρώνει και 
να συντονίζει την ανάπτυξη της 
διαπαιδαγώγησης·
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εκπαίδευση και τέτοιες πληροφορίες 
υποστηρίζονται πραγματικά και 
αντικειμενικά στο πλαίσιο αυτό·
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11.9.2020 A9-0138/109

Τροπολογία 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα

διαγράφεται

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Τροπολογία 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υπενθυμίζει ότιι σύμφωνα με τον 
Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών 
σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στη ζωή και την 
αξιοπρέπεια, της απαγόρευσης της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης, του δικαιώματος 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος εκπαίδευσης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αποτυπώνεται επίσης στο πολωνικό 
Σύνταγμα· υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά 
του της 15ης Νοεμβρίου 2017, το 
Κοινοβούλιο επέκρινε έντονα κάθε 
νομοθετική πρόταση περί απαγόρευσης 
της άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή 
θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, η 
οποία περιορίζει δραστικά ή ουσιαστικά 
απαγορεύει την πρόσβαση σε φροντίδα 
άμβλωσης στην Πολωνία, καθώς οι 
περισσότερες νόμιμες αμβλώσεις 
πραγματοποιούνται σε αυτή τη βάση103, 
και τόνισε ότι η καθολική πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αποτελεί θεμελιώδες 

55. υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα1a «επισημαίνει 
ότι η διατύπωση και η εφαρμογή των 
πολιτικών για τη ΣΑΥΔ και τη 
σεξουαλική αγωγή στα σχολεία αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών»·
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ανθρώπινο δικαίωμα104· αποδοκιμάζει τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις105 στον 
νόμο της 5 Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με 
τα επαγγέλματα των ιατρών και των 
οδοντιάτρων106, σύμφωνα με τις οποίες οι 
γιατροί δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι 
από νομική άποψη να αναφέρουν 
εναλλακτική εγκατάσταση ή 
επαγγελματία σε περίπτωση άρνησης 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας λόγω 
προσωπικών πεποιθήσεων· εκφράζει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τη χρήση της 
ρήτρας επίκλησης λόγων συνείδησης, 
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
αξιόπιστων μηχανισμών παραπομπής και 
της έλλειψης κατάλληλων διαδικασιών 
προσφυγής για τις γυναίκες στις οποίες 
γιατροί αρνούνται τέτοιες υπηρεσίες· 
καλεί το Πολωνικό Κοινοβούλιο να μην 
προβεί σε καμία περαιτέρω απόπειρα 
περιορισμού της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών· 
επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση 
υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά 
δικαιώματα συνιστά μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί 
τις πολωνικές αρχές να λάβουν μέτρα για 
την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που 
εξέδωσε στις υποθέσεις κατά της 
Πολωνίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει 
επανειλημμένως αποφανθεί ότι οι 
περιοριστικοί νόμοι για την άμβλωση και 
η ελλιπής εφαρμογή παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών107·

_________________ _________________
1α  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0548 

103 Το 2017, η άμβλωση λόγω 
ελαττωμάτων του εμβρύου αντιστοιχούσε 
στο 97,9 % όλων των αμβλώσεων: Κέντρο 
Συστημάτων Πληροφοριών για την Υγεία, 
εκθέσεις του Προγράμματος Στατιστικής 
Έρευνας των Δημόσιων Στατιστικών MZ-
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29, όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα 
της Πολωνικής Δίαιτας. 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 επίσης το θεματικό έγγραφο του 
Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Δεκεμβρίου του 2017, με τίτλο «Women’s 
sexual and reproductive health and rights 
in Europe» (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη)· 
Δήλωση της 22ας Μαρτίου 2018 των 
εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που 
γνωμοδοτούν στην Ομάδα Εργασίας του 
ΟΗΕ σχετικά με τις διακρίσεις κατά των 
γυναικών, και Δήλωση της 14ης Απριλίου 
2020 του Επιτρόπου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην 
Επίσημη Εφημερίδα).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
1997 nr 28 poz. 152).
107 Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
της 20ής Μαρτίου 2007 στην υπόθεση 
Tysiąc κατά Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 
5410/03)· Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
της 20ής Μαρτίου 2007 στην υπόθεση R. 
R. κατά Πολωίας (προσφυγή αριθ. 
27617/04)· Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
της 30ής Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση P. 
και S. κατά Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 
57375/08).
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11.9.2020 A9-0138/111

Τροπολογία 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση Υπόθεση A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
2017/0360R(NLE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υπενθυμίζει ότι οι προηγούμενες 
προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό 
του δικαιώματος στην άμβλωση, το οποίο 
στην Πολωνία ήδη περιορίζεται έντονα σε 
σχέση με τις περισσότερες χώρες της 
Ένωσης, διακόπηκαν το 2016 και το 2018 
λόγω μαζικών αντιδράσεων από 
Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις «Μαύρες Πορείες»· καλεί μετ’ 
επιτάσεως τις πολωνικές αρχές να 
εξετάσουν την κατάργηση της 
νομοθεσίας που περιορίζει την πρόσβαση 
γυναικών και κοριτσιών στο χάπι 
επείγουσας αντισύλληψης·

56. τονίζει ότι η πρόταση που αφορά 
τις αμβλώσεις αποτελεί πρωτοβουλία των 
πολιτών και όχι της κυβέρνησης, 
υποβλήθηκε δε στις 30 Νοεμβρίου 2017 
από ομάδα τουλάχιστον 100.000 
δικαιούχων και η διαδικασία κινήθηκε 
από την επιτροπή νομοθετικών 
πρωτοβουλιών «Stop Abortion» (Τέρμα 
στις αμβλώσεις)· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
το σχέδιο υποβλήθηκε για ανάληψη 
κοινοβουλευτικής δράσης και βρίσκεται 
στο πρόγραμμα εργασίας για περισσότερα 
από δυόμισι χρόνια·

Or. en


