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11.9.2020 A9-0138/102

Módosítás 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. kéri a lengyel hatóságokat, hogy 
módosítsák a Szabadság Nemzeti Intézete 
– Civiltársadalom-fejlesztési Központról 
szóló, 2017. szeptember 15-i törvényt95 ,96,, 
hogy a helyi, regionális és nemzeti szinten 
kritikus fontosságú civil szervezetek 
számára biztosítsák az állami 
finanszírozáshoz való hozzáférést, 
valamint az állami alapok civil társadalom 
körében történő méltányos, pártatlan és 
átlátható elosztását, biztosítva a pluralista 
képviseletet97; megismétli felhívását, hogy 
különböző uniós szintű finanszírozási 
eszközökön – például a Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program 
„Uniós értékek” ágán és más uniós 
kísérleti projekteken – keresztül 
bocsássanak megfelelő finanszírozást az 
érintett szervezetek rendelkezésére; 
mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság lengyel tagjaira politikai 
nyomás nehezedik a megbízatásuk 
keretében hozott intézkedések miatt98;

50. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
jogszabályi keretek között teljes mértékben 
biztosított a közpénzek méltányos, 
pártatlan és átlátható elosztása, továbbá 
hogy a Szabadság Nemzeti Intézetéről 
szóló törvény a pénzeszközök 
allokációjára irányuló eljárást is 
szabályozza; megjegyzi, hogy az 
eljárásnak megfelelően minden 
finanszírozási kérelmet két külső szakértő 
bírál el, továbbá az egyes nyílt eljárások 
minden feltételéről nyilvános konzultációt 
folytatnak nem kormányzati 
szervezetekkel, és azokat a nyílt pályázati 
eljárás kiírása előtt a Szabadság Nemzeti 
Intézetének Tanácsa is jóváhagyja; 
hangsúlyozza, hogy minden nem 
kormányzati szervezetnek és nem 
kormányzati szervezeteket tömörítő 
koalíciónak joga van észrevételeket és 
módosításokat benyújtani a tervezettel 
kapcsolatban; kiemeli, hogy a 
támogathatósági kritériumok plurálisak és 
mindenkire kiterjednek, továbbá az összes, 
a közhasznúságról és önkéntességről szóló 
törvény 3. cikkében foglalt 
fogalommeghatározásnak megfelelő civil 
szervezet és nem kormányzati szervezet 
pályázhat támogatásra;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
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Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 EBESZ/ODIHR, Vélemény a 
Szabadság Nemzeti Intézete - 
Civiltársadalom-fejlesztési Központról 
szóló lengyel törvénytervezetről, Varsó, 
2017. augusztus 22.
97 EGSZB, Az alapvető jogok fejlődése és 
a jogállamiság: fejlemények az egyes 
tagállamokban a civil társadalom 
szemszögéből, 2018–2019, 2020. június, 
41–42. o.
98 Az EGSZB sajtónyilatkozata: „Riasztó 
nyomás a civil társadalmon: az EGSZB 
lengyel tagja kormányzati megtorlás 
célpontjává vált, és a nem kormányzati 
szervezetek a továbbiakban nem 
választhatják saját jelöltjüket”, 2020. 
június 23.
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11.9.2020 A9-0138/103

Módosítás 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 alcím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A magánélet és az adatok védelme törölve

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Módosítás 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. megismétli 2016. szeptember 14-i 
állásfoglalásában tett következtetését, 
miszerint a terrorizmus elleni fellépésről 
szóló, 2016. június 10-i törvényben és a 
rendőrségről szóló, 1990. április 6-i 
módosított törvényben99 foglalt, titokban 
végzett megfigyelés végrehajtására 
vonatkozó eljárási garanciák és anyagi 
feltételek nem elegendők annak túlzott 
alkalmazása, illetve a magánszemélyek – 
többek között az ellenzék és a civil 
társadalom vezetőinek – magánéletébe és 
adatainak védelmébe való indokolatlan 
beavatkozás megelőzéséhez100; ismételten 
kéri a Bizottságot, hogy végezze el e 
jogszabály értékelését annak uniós joggal 
való összhangja tekintetében, és sürgeti a 
lengyel hatóságokat, hogy teljes 
mértékben tartsák tiszteletben minden 
polgár magánéletét;

51. hangsúlyozza, hogy a terrorizmus 
elleni fellépésről szóló, 2016. június 10-i 
törvény biztosítja a Lengyelországban a 
terrorizmus elleni fellépés terén 
alkalmazott rendszerszintű megoldások 
jogalapját, és hogy az abban foglalt 
rendelkezések többek között arra 
irányulnak, hogy lehetővé tegyék a 
hatóságok és más szervezetek számára, 
hogy eredményes és arányos módon 
lépjenek fel a terrorista fenyegetések 
ellen; ezért rámutat, hogy az ebben a 
törvényben foglalt, az operatív nyomon 
követés lehetőségére vonatkozó 
rendelkezések csak olyan személyekre 
vonatkoznak, akiket terrorista 
tevékenységben való valószínű részvétellel 
gyanúsítanak, és akik nem lengyel 
állampolgárok; hangsúlyozza továbbá, 
hogy Lengyelországban az információk – 
ideértve a személyes adatokat – hatóságok 
általi kezelése a bűnmegelőzéssel és 
bűnüldözéssel kapcsolatban kezelt 
személyes adatok védelméről szóló, 
2018. december 14-i törvényben és a 
minősített adatok védelméről szóló, 
2010. augusztus 5-i törvényben, valamint 
az egyes hatóságok működésére vonatkozó 
szabályokban foglalt elveknek 
megfelelően történik; rámutat, hogy az 
előbb említett jogszabályokban foglalt 
szabályok összhangban vannak az e 
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területre vonatkozó uniós jog normáival, 
köztük az (EU) 2016/680 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel1a; 
rögzíti, hogy a rendőrségről szóló 
1990. április 4-i törvény 20. cikke 
értelmében a rendőrségnek a 
jogszabályban rögzített feladatainak 
megfelelően és a szabályozásban rögzített 
korlátok keretei közt jogában áll 
információkat, többek között személyes 
adatokat kezelni;  rámutat arra, hogy 
operatív nyomon követés (leplezett 
figyelés) kizárólag a bíróság 
beleegyezésével folytatható, amennyiben 
az a bűnelkövetők felderítésére és 
azonosítására, valamint az ügyészség 
részéről bizonyíték beszerzésére és 
megerősítésére irányul az említett törvény 
19. cikke (1) bekezdésének 1–9. pontjában 
meghatározott szándékos 
bűncselekmények esetében, és 
amennyiben más intézkedések 
eredménytelennek bizonyultak, vagy nem 
lennének célravezetőek;  rámutat arra, 
hogy a törvény lehetővé teszi, hogy sürgős 
esetekben – amennyiben fennáll az 
információvesztés vagy a 
bűncselekményre vonatkozó bizonyíték 
megsemmisülésének vagy károsodásának 
veszélye – a rendőrség az illetékes ügyész 
írásbeli beleegyezésével ezt a jogot a 
bíróság beleegyezése nélkül is 
gyakorolhatja; megjegyzi, hogy ennek 
ellenére a rendőrségnek ezzel egyidejűleg 
be kell nyújtania a bírósághoz a megfelelő 
rendelkezés kibocsátása iránti kérelmet; 
rámutat, hogy amennyiben a bíróság az 
operatív ellenőrzés elrendelésének 
dátumától számított öt napon belül nem 
adja meg a beleegyezését, azt fel kell 
függeszteni, és az ellenőrzés során 
összegyűjtött anyagokat jegyzőkönyvbe 
kell venni, amennyiben a 
megsemmisítésüket veszik 
nyilvántartásba; megjegyzi, hogy az 
alkalmazott elv a bírósági és ügyészségi 
felülvizsgálat elve;

_________________ _________________
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1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) 
a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 ENSZ Emberi Jogi Bizottság (HRC), 
Záró megjegyzések Lengyelország hetedik 
időközi jelentéséről, 2016. november 23., 
39–40. pont. Lásd még az ENSZ 
szakértőinek közleményét Lengyelország 
felszólításáról az éghajlatvédelmi 
tárgyalásokon való szabad és teljes 
részvétel biztosítására, 2018. április 23.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Módosítás 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. mélységes aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a lengyel Digitalizációügyi 
Minisztérium 2020. április 22-én 
személyes adatokat továbbított a postai 
szolgáltató részére a lakosság egyetemes 
elektronikus nyilvántartási rendszeréből 
(a továbbiakban: PESEL-nyilvántartás) 
annak érdekében, hogy megkönnyítse a 
2020. május 10-i elnökválasztás postai 
úton történő megszervezését, erre azonban 
nem volt megfelelő jogalapja, mivel a 
lengyel parlament csak 2020. május 7-én 
fogadta el a választás teljes körű posta 
lebonyolítását lehetővé tevő törvényt; 
megjegyzi továbbá, hogy a PESEL-
nyilvántartás nem azonos a szavazói 
nyilvántartással, és más tagállamok 
polgárainak személyes adatait is 
tartalmazza, így a fent említett 
adattovábbítás az (EU) 2016/679 rendelet 
lehetséges megsértését is jelentheti; 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
Adatvédelmi Testület hangsúlyozta, hogy 
az állami hatóságok átadhatják a választói 
listákon szereplő magánszemélyekre 
vonatkozó információkat, de csak akkor, 
ha ezt a tagállam joga kifejezetten 
megengedi101; megjegyzi, hogy a lengyel 
emberi jogi biztos panaszt nyújtott be a 
varsói vajdasági közigazgatási bírósághoz 
a lengyel alkotmány 7. és 51. cikkének a 
lengyel Digitalizációügyi Minisztérium 

törölve
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általi esetleges megsértése miatt;
_________________
101 Az Európai Adatvédelmi Testület levele 
a lengyel elnökválasztással kapcsolatos 
adatok átadásáról, 2020. május 5.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Módosítás 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 alcím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Szexualitással kapcsolatos átfogó nevelés Oktatás

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Módosítás 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53. ismételten hangot ad 
2019. november 14-i állásfoglalásában 
kifejezett – és az Európa Tanács emberi 
jogi biztosa által is osztott102 – mélységes 
aggodalmának a lengyel büntető 
törvénykönyv 200b. cikkét módosító, a 
„Stop Paedophilia” kezdeményezés által a 
lengyel parlament elé terjesztett 
törvényjavaslat kapcsán annak rendkívül 
homályos, tág és aránytalan rendelkezései 
miatt, amelynek célja gyakorlatilag a 
kiskorú gyermekeknek nyújtott szexuális 
ismeretterjesztés kriminalizálása, és 
amelynek hatálya potenciálisan akár 
három év börtönbüntetéssel is fenyegethet 
mindenkit – különösen szülőket, 
tanárokat és szexuális nevelőket –, aki az 
emberi szexualitással, egészséggel és intim 
kapcsolatokkal kapcsolatos tanítást 
folytat;

53. hangsúlyozza, hogy a büntető 
törvénykönyv módosításának tervezetét a 
pedofília megszüntetését célzó polgári 
kezdeményezés résztvevői dolgozták ki, és 
az a pedofil magatartás előmozdításának 
bűncselekménnyé nyilvánítására 
vonatkozik; hangsúlyozza, hogy ez nem az 
oktatás kriminalizálásának minősül, 
hanem a pedofília előmozdítása 
tilalmának;

_________________
102  Az Európa Tanács emberi jogi 
biztosának 2020. április 14-i nyilatkozata.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Módosítás 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az életkornak 
megfelelő és tényeken alapuló, 
szexualitással és kapcsolatokkal 
foglalkozó nevelés kulcsszerepet játszik a 
fiatalok ahhoz szükséges készségeinek 
kialakításában, hogy egészséges, egyenlő, 
kulturált és biztonságos kapcsolatot 
hozzanak létre, amely mentes a 
megkülönböztetéstől, kényszerítéstől és 
erőszaktól; úgy véli, hogy az átfogó 
szexuális nevelés pozitív hatással van a 
nemek közötti egyenlőség területén 
elérhető eredményekre is, ideértve a káros 
nemi normák és a nemi alapú erőszakkal 
kapcsolatos attitűdök átalakítását, a 
kapcsolati erőszak és a szexuális 
kényszerítés, a homofóbia és transzfóbia 
megelőzésének elősegítését, a szexuális 
erőszak, a szexuális kizsákmányolás vagy 
bántalmazás elhallgatásának megtörését, 
valamint a fiatalok segítségkérésre való 
felkészítését is; felszólítja a lengyel 
parlamentet, hogy tartózkodjon a lengyel 
büntető törvénykönyv 200b. cikkének 
módosítására javasolt törvénytervezet 
elfogadásától, továbbá határozottan 
felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet normáinak 
megfelelően minden iskolás gyermek 
számára biztosítsanak hozzáférést 
tudományosan pontos és átfogó, 
szexualitással kapcsolatos neveléshez, és 

54. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ-
nek megfelelően az Uniónak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania „a 
tagállamoknak az oktatás tartalmára és 
szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét”, ugyanakkor feladata, hogy 
támogassa, kiegészítse és összehangolja az 
oktatás fejlesztését;
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biztosítsák, hogy az ilyen nevelést és 
tájékoztatást nyújtó személyek támogatást 
kapjanak tevékenységük tényszerű és 
objektív módon történő végzéséhez;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Módosítás 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 alcím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Szexuális és reproduktív egészség és jogok törölve

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Módosítás 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55. emlékeztet arra, hogy a Charta, az 
Emberi Jogok Európai Bírósága és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlata szerint a nők 
szexuális és reproduktív egészséghez 
fűződő joga több emberi joghoz 
kapcsolódik, többek között az élethez és 
méltósághoz fűződő joghoz, az embertelen 
vagy megalázó bánásmódtól való 
mentességhez fűződő joghoz, az 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáféréshez, a magánélethez, az 
oktatáshoz fűződő joghoz, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmához, 
amint azt a lengyel alkotmány is tükrözi; 
emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2017. november 15-i állásfoglalásában 
határozottan bírált minden olyan 
jogalkotási javaslatot, amely a magzat 
súlyos vagy élettel összeegyeztethetetlen 
rendellenessége esetén tiltaná az 
abortuszt, és ezzel a gyakorlatban 
jelentősen korlátozná, szinte megtiltaná az 
abortuszellátáshoz igénybevételét 
Lengyelországban, mivel a jogszerű 
abortuszok többségét ezen az alapon 
végzik el103, és hangsúlyozta, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz – és ezen belül a 
szexuális és reproduktív egészségügyi 
ellátáshoz – való általános hozzáférés, 
valamint az ehhez kapcsolódó jogok 
alapvető emberi jogok104; sajnálatának ad 

55. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament szexuális és reproduktív 
egészségről és jogokról szóló, 
2013. december 10-i állásfoglalása1a 
„megjegyzi, hogy a szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal és az 
iskolai szexuális oktatással foglalkozó 
szakpolitikák kialakítása és végrehajtása 
tagállami hatáskörbe tartozik”;
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hangot az orvosok és fogorvosok 
hivatásáról szóló, 1996. december 5-i 
törvény105 javasolt módosításai106 miatt, 
amelyek alapján az orvosokat a 
továbbiakban nem köteleznék arra, hogy a 
szexuális és reproduktív egészségügyi 
szolgáltatások személyes meggyőződés 
miatti megtagadása esetén alternatív 
létesítményt vagy szakembert jelöljenek 
meg; aggodalmát fejezi ki a lelkiismereti 
záradék alkalmazása miatt, beleértve a 
megbízható beutalási mechanizmus 
hiányát, valamint a gyorsan lefolytatható 
fellebbezési eljárások hiányát azon nők 
esetében, akiktől megtagadták az ilyen 
szolgáltatásokat; felszólítja a lengyel 
parlamentet, hogy tartózkodjon a nők 
szexuális és reproduktív egészségének és 
jogainak korlátozására irányuló további 
kísérletektől; határozottan újra 
megerősíti, hogy a szexuális és 
reproduktív egészséghez és jogokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások megtagadása a 
nők és lányok elleni erőszak egyik 
formája; felszólítja a lengyel hatóságokat, 
hogy hozzanak intézkedéseket az Emberi 
Jogok Európai Bírósága által 
Lengyelország ellen hozott ítéletek teljes 
körű végrehajtása érdekében, amely több 
alkalommal is megállapította, hogy a 
korlátozó abortusztörvények és a 
végrehajtás hiánya sérti a nők emberi 
jogait107;

_________________ _________________
1a Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0548.

103 2017-ben a magzati defektus miatti 
végzett abortuszok tették ki az összes 
kezelés 97,9%-át: Egészségügyi 
Információs Rendszerek Központja, a 
nyilvános statisztikákkal foglalkozó MZ-
29 statisztikai kutatási programnak a 
lengyel Szejm honlapján közzétett 
jelentései. 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 
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dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 
poz. 78, z późnn. zm.).
104 Lásd még az Európa Tanács emberi 
jogi biztosának „A nők szexuális és 
reproduktív egészsége és jogai 
Európában” című, 2017. decemberi 
vitaindító dokumentumát; a nők elleni 
diszkriminációval foglalkozó ENSZ-
munkacsoportot támogató ENSZ-
szakértők 2018. március 22-i 
nyilatkozatát, valamint az Európa Tanács 
emberi jogi biztosának 2020. április 14-i 
nyilatkozatát.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentystyoraz niektórych innych 
ustaw (a Hivatalos Lapban még nem 
tették közzé).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a 5410/03. sz. Tysiąc kontra 
Lengyelország ügyben hozott 2007. 
március 20-i ítélete; az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának a 27617/04. sz. R. 
R. kontra Lengyelország ügyben hozott 
2007. március 20-i ítélete; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának az 57375/08. 
sz. P. és S. kontra Lengyelország ügyben 
hozott 2012. október 30-i ítélete.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Módosítás 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. emlékeztet rá, hogy az abortuszhoz 
való jog – amelyet az Unión belül már 
most is Lengyelországban korlátoznak a 
legszigorúbban – további korlátozására 
tett korábbi kísérletek 2016-ban és 2018-
ban meghiúsultak a lengyel polgárok 
„fekete tiltakozások” formájában 
kifejezett tömeges ellenállása miatt; 
határozottan kéri a lengyel hatóságokat, 
hogy fontolják meg a nők és lányok 
sürgősségi fogamzásgátló tablettához való 
hozzáférését korlátozó törvény hatályon 
kívül helyezését;

56. hangsúlyozza, hogy az abortuszra 
vonatkozó javaslat egy, az „Abortuszstop” 
Jogalkotási Kezdeményezési Bizottság 
által elindított polgári kezdeményezés, 
amelyet 2017. november 30-án nyújtott be 
legalább 100 000 arra jogosult személy; 
emlékeztet arra, hogy a jelenleg hatályban 
lévő szabályok értelmében a tervezetet a 
parlament elé terjesztették, és több mint 
két és fél éve napirenden van;

Or. en


