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11.9.2020 A9-0138/102

Pakeitimas 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. ragina Lenkijos valdžios 
institucijas iš dalies pakeisti 2017 m. 
rugsėjo 15 d. Įstatymą dėl Nacionalinio 
laisvės instituto – Pilietinės visuomenės 
raidos centro95,96, kad kritiškas nuomones 
reiškiančioms vietos, regionų ar 
nacionalinio lygmens pilietinės 
visuomenės grupėms būtų užtikrinta 
galimybė gauti valstybės finansavimą ir 
garantuojamas teisingas, nešališkas ir 
skaidrus viešųjų lėšų paskirstymas 
pilietinei visuomenei, užtikrinant 
pliuralistinį atstovavimą97; pakartotinai 
ragina atitinkamoms organizacijoms skirti 
pakankamą finansavimą pasitelkiant 
įvairias Sąjungos lygmens finansavimo 
priemones, pvz., Piliečių, lygybės, teisių ir 
vertybių programos Sąjungos vertybių 
paprogramę ir Sąjungos bandomuosius 
projektus; yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nariai iš Lenkijos patiria politinį 
spaudimą dėl veiksmų, kurių jie imasi 
vykdydami savo įgaliojimus98;

50. pabrėžia, kad pagal galiojančius 
teisės aktus yra užtikrinamas teisingas, 
nešališkas ir skaidrus viešojo finansavimo 
paskirstymas ir lėšų paskirstymo 
procedūra taip pat yra reglamentuojama 
Įstatymu dėl Nacionalinio laisvės 
instituto; pažymi, kad, laikantis 
procedūros, kiekvieną paraišką dėl 
finansavimo vertina du išorės ekspertai, o 
dėl kiekvieno viešojo konkurso sąlygų 
rengiamos viešos konsultacijos su 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir jas 
taip pat turi patvirtinti Nacionalinio 
laisvės instituto taryba, prieš skelbiant 
kiekvieną viešąjį konkursą; pabrėžia, kad 
visos NVO ir NVO koalicijos turi teisę 
pateikti savo pastabas dėl grafiko ir jo 
pakeitimų; pažymi, kad tinkamumo 
kriterijai yra pliuralistiniai ir apima visus 
subjektus ir kad visos pilietinės 
visuomenės grupės ir NVO, atitinkančios 
Įstatymo dėl naudos visuomenei ir 
savanoriškumo 3 straipsnyje pateiktą 
apibrėžtį, gali kreiptis dėl dotacijų 
skyrimo;

_________________
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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96ESBO Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro nuomonė dėl 
Lenkijos įstatymo dėl Nacionalinio laisvės 
instituto – Pilietinės visuomenės raidos 
centro projekto, Varšuva, 2017 m. 
rugpjūčio 22 d.
97Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas, „Ataskaita dėl pagrindinių teisių 
ir teisinės valstybės: nacionaliniai pokyčiai 
pilietinės visuomenės aspektu 2018–2019 
m.“ („Report on Fundamental rights and 
the rule of law: national developments 
from a civil society perspective 2018-
2019“), 2020 m. birželio mėn., p. 41–42.
98Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pranešimas spaudai „Nerimą 
keliantis spaudimas pilietinei visuomenei: 
prieš Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto narį nukreipti vyriausybės 
atsakomieji veiksmai ir iš NVO atimta 
galimybė pasirinkti savo kandidatus“ 
(„Alarming pressure on civil society: 
Polish EESC member becomes a target of 
government retaliation and NGOs no 
longer able to choose their own 
candidates“), 2020 m. birželio 23 d.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Pakeitimas 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Privatumo ir duomenų apsauga Išbraukta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Pakeitimas 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
51 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

51. pakartoja savo 2016 m. rugsėjo 
14 d. rezoliucijoje pateiktą išvadą, kad 
2016 m. birželio 10 d. Kovos su terorizmu 
įstatyme ir 1990 m. balandžio 6 d. Policijos 
įstatyme99 su pakeitimais nustatytos 
procesinės apsaugos priemonės ir esminės 
sąlygos, susijusios su slapto stebėjimo 
vykdymu, nėra pakankamos siekiant 
apsisaugoti nuo per dažno šio stebėjimo 
taikymo arba nuo nepagrįsto kišimosi į 
asmenų, įskaitant opozicijos ir pilietinės 
visuomenės lyderius, privatumą ir jų 
duomenų apsaugą100; pakartoja savo 
raginimą Komisijai įvertinti tų teisės aktų 
suderinamumą su Sąjungos teise ir 
primygtinai ragina Lenkijos valdžios 
institucijas visapusiškai gerbti visų 
piliečių privatumą;

51. pabrėžia, kad 2016 m. birželio 
10 d. Kovos su terorizmu įstatyme 
numatytas teisinis pagrindas Lenkijoje 
priimamiems kovos su terorizmu 
sisteminiams sprendimams, o įstatyme 
pateiktomis nuostatomis, be kita ko, 
siekiama valdžios institucijoms ir kitiems 
subjektams suteikti galimybę imtis 
veiksmingų ir proporcingų priemonių 
kovojant su teroristų keliamomis 
grėsmėmis; todėl pažymi, kad tame 
įstatyme priimtos nuostatos dėl vykdomos 
veiklos stebėsenos galimybių yra taikomos 
tik tam asmeniui, kuris įtariamas galimai 
įsitraukęs į teroristinę veiklą ir kuris nėra 
Lenkijos pilietis; be to, pabrėžia, kad 
Lenkijos valdžios institucijos tvarko 
informaciją, taip pat asmens duomenis, 
laikydamosi principų, nustatytų 2018 m. 
gruodžio 14 d. Įstatyme dėl asmens 
duomenų, tvarkomų siekiant užkirsti kelią 
nusikalstamumui ir kovoti su juo, 
apsaugos ir 2010 m. rugpjūčio 5 d. 
Įstatyme dėl įslaptintos informacijos 
apsaugos, taip pat atskirų valdžios 
institucijų darbą reglamentuojančių 
taisyklių; pažymi, kad pirmiau minėtuose 
įstatymuose pateiktos taisyklės atitinka 
šios srities Sąjungos teisės aktų 
standartus, įskaitant Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/6801a; 
teigia, kad, remiantis 1990 m. balandžio 
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4 d. Įstatymo dėl policijos veiklos 
20 straipsniu, policija turi teisę tvarkyti 
informaciją, taip pat asmens duomenis, 
laikydamasi teisės aktuose apibrėžtų 
užduočių ir teisės aktų apribojimų; 
pažymi, kad veiklos stebėsena (atsargus 
sekimas) gali būti vykdomas tik gavus 
teismo leidimą ir siekiant išaiškinti ir 
nustatyti kaltininkus, taip pat gauti ir 
sutelkti prokuratūros surinktus įkalčius, 
kai tiriami šio įstatymo 19 straipsnio 
1 dalies 1–9 punktuose nurodyti tyčiniai 
nusikaltimai, jei kitos priemonės pasirodė 
esančios neveiksmingos ar nebūtų 
naudingos; pažymi, kad pagal šį įstatymą 
policija skubiais atvejais, jei kyla pavojus 
prarasti informaciją ar nuslėpti ar 
sunaikinti nusikaltimo įkalčius, gavusi 
kompetentingo prokuroro rašytinį leidimą 
gali pasinaudoti šia teise ir neturėdama 
teismo leidimo; pažymi, kad ji vis dėlto yra 
įpareigota tuo pačiu metu kreiptis į 
teismą, kad būtų suteiktas atitinkamas 
leidimas; atkreipia dėmesį į tai, kad, jei 
teismas per penkias dienas nuo veiklos 
patikrinimo įsakymo išleidimo dienos 
neišduoda leidimo, tokia veikla turi būti 
sustabdyta ir vykdant patikrinimą 
surinkta medžiaga turi būti įtraukiama į 
protokolą su sąlyga, kad tokia medžiaga 
bus sunaikinta; pažymi, kad taikomas 
principas yra vienas iš teisminės ir 
prokuratūros veiklos peržiūros principų;

_________________ _________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių 
komitetas (ŽTK), Baigiamosios pastabos 
dėl septintosios periodinės ataskaitos dėl 
Lenkijos, 2016 m. lapkričio 23 d., 39–40 
dalys. Taip pat žr. JT ekspertų 2018 m. 
balandžio 23 d. komunikatą, kuriame 
Lenkija primygtinai raginama užtikrinti 
laisvą ir visapusišką dalyvavimą derybose 
dėl klimato.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Pakeitimas 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
2020 m. balandžio 22 d. Lenkijos 
skaitmeninių reikalų ministerija perdavė 
asmens duomenis iš Visuotinės 
elektroninės gyventojų registravimo 
sistemos (PESEL registro) pašto paslaugų 
operatoriui, siekdama sudaryti 
palankesnes sąlygas 2020 m. gegužės 
10 d. vykusių prezidento rinkimų 
organizavimui balsuojant paštu, 
nepaisant to, kad tam nebuvo tinkamo 
teisinio pagrindo, nes nutarimą, kuriuo 
leidžiama visus rinkimus organizuoti 
paštu, Lenkijos parlamentas priėmė tik 
2020 m. gegužės 7 d.; be to, pažymi, kad 
PESEL registras nėra tapatus rinkėjų 
sąrašui ir jame taip pat yra kitų valstybių 
narių piliečių asmens duomenų, taigi 
pirmiau minėtas perdavimas galėtų būti 
vertinamas kaip galimas Reglamento (ES) 
2016/679 pažeidimas; primena, kad 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
pabrėžė, kad valdžios institucijos gali 
atskleisti informaciją apie asmenis, 
įtrauktus į rinkėjų sąrašus, tačiau tik tuo 
atveju, kai tai konkrečiai leidžiama pagal 
nacionalinę teisę101; pažymi, kad Lenkijos 
žmogaus teisių komisaras Varšuvos 
vaivadijos administraciniam teismui 
pateikė skundą dėl galimo Lenkijos 
skaitmeninių reikalų ministerijos 
padaryto Lenkijos Konstitucijos 7 ir 

Išbraukta.
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51 straipsnių pažeidimo;
_________________
101Europos duomenų apsaugos valdybos 
2020 m. gegužės 5 d. raštas dėl Lenkijos 
prezidento rinkimų duomenų atskleidimo.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Pakeitimas 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Išsamus lytinis švietimas Švietimas

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Pakeitimas 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

53. pakartoja savo didelį 
susirūpinimą, išreikštą 2019 m. lapkričio 
14 d. rezoliucijoje, kuriai taip pat pritarė 
Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras102, dėl Įstatymo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Lenkijos baudžiamojo 
kodekso 200b straipsnis, projekto, kurį 
Lenkijos parlamentui pateikė iniciatyvos 
„Stop pedofilijai“ atstovai, atsižvelgiant į 
nepaprastai miglotas, plačias ir 
neproporcingas nuostatas šiame įstatymo 
projekte, kuriuo de facto siekiama 
kriminalizuoti nepilnamečių lytinį 
švietimą ir kurio taikymo sritis yra tokia, 
kad už mokymą apie žmogaus 
seksualumą, sveikatą ir intymius 
santykius potencialiai gresia įkalinimas 
iki trejų metų visiems asmenims, visų 
pirma tėvams, mokytojams ir lytinio 
švietimo pedagogams;

53. pabrėžia, kad Baudžiamojo 
kodekso pakeitimo projektas buvo 
parengtas remiantis piliečių iniciatyva 
„Stop pedofilijai“, ir atkreipia dėmesį į 
pedofilinio elgesio skatinimo 
kriminalizavimą; pabrėžia, kad tai nėra 
mokymo apie pedofiliją kriminalizavimas, 
o pačios pedofilijos propagavimo 
draudimas;

_________________
1022020 m. balandžio 14 d. Europos 
Tarybos žmogaus teisių komisaro 
pareiškimas.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Pakeitimas 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad tinkamas amžiui ir 
įrodymais pagrįstas išsamus švietimas 
lytiškumo ir santykių temomis yra labai 
svarbus ugdant jaunų žmonių įgūdžius 
užmegzti sveikus, lygiaverčius, 
palaikančius ir saugius santykius be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto; yra 
įsitikinęs, jog išsamus lytinis švietimas 
teigiamai veikia ir rezultatus lyčių lygybės 
srityje, įskaitant tai, kad pasikeičia 
žalingos lyčių normos ir požiūris į smurtą 
dėl lyties, padedama užkirsti kelią artimo 
partnerio smurtui ir seksualinei 
prievartai, homofobijai ir transfobijai, 
nutraukiama tyla seksualinio smurto, 
seksualinio išnaudojimo ar prievartos 
atvejais, o jaunuoliai įgalinami ieškoti 
pagalbos; ragina Lenkijos parlamentą 
nepriimti siūlomo Įstatymo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Lenkijos baudžiamojo 
kodekso 200b straipsnis, projekto ir 
primygtinai ragina Lenkijos valdžios 
institucijas užtikrinti, kad visi mokyklas 
lankantys vaikai turėtų prieigą prie 
moksliškai tikslaus ir išsamaus lytinio 
švietimo, atitinkančio tarptautinius 
standartus, ir kad asmenų, kurie teikia 
tokį švietimą ir informaciją, veikla būtų 
faktiškai ir objektyviai remiama;

54. primena, kad, remiantis SESV, 
Sąjunga turi visiškai pripažinti „valstybių 
narių atsakomybę už mokymo turinį ir 
švietimo sistemų organizavimą“, ir kartu 
jos užduotis yra remti, papildyti ir 
koordinuoti švietimo plėtrą;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Pakeitimas 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės Išbraukta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Pakeitimas 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. primena, kad pagal Chartiją, 
EŽTK ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką moterų lytinė ir reprodukcinė 
sveikata yra susijusi su daugialypėmis 
žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę 
ir orumą, laisvę nuo nežmoniško ir 
žeminančio elgesio, teisę į sveikatos 
priežiūrą, teisę į privatumą, teisę į mokslą 
ir diskriminacijos draudimą, kaip 
atsispindi ir Lenkijos Konstitucijoje; 
primena, kad Parlamentas savo 2017 m. 
lapkričio 15 d. rezoliucijoje griežtai 
kritikavo bet kokį pasiūlymą dėl įstatymo, 
kuriuo draudžiamas abortas tais atvejais, 
kai vaisius būna sunkiai arba mirtinai 
pažeistas, tokiu būdu drastiškai apribojant 
ir beveik uždraudžiant galimybę naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis nėštumo 
nutraukimo atveju Lenkijoje, nes 
dauguma teisėtų abortų atliekama 
remiantis šiuo pagrindu103, pabrėždamas, 
kad visuotinė prieiga prie sveikatos 
priežiūros, įskaitant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūrą, ir su ja 
susijusios teisės yra pagrindinė žmogaus 
teisė104; apgailestauja dėl pakeitimų105, 
kurie siūlomi siekiant iš dalies pakeisti 
1996 m. gruodžio 5 d. Įstatymą dėl 
gydytojų ir odontologų profesijų106 ir 
kuriuos priėmus gydytojai nebebūtų 
teisiškai įpareigoti nurodyti alternatyvią 
įstaigą ar specialistą tuo atveju, kai dėl 

55. primena, jog 2013 m. gruodžio 
10 d. Europos Parlamentas rezoliucijoje 
dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir 
teisių1a pažymėjo, „kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos ir teisių, taip pat 
lytinio švietimo mokyklose politikos 
formavimas ir įgyvendinimas patenka į 
valstybių narių kompetencijos sritį;“;



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

asmeninių įsitikinimų atsisakoma teikti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūros paslaugas; reiškia 
susirūpinimą dėl vidinių įsitikinimų 
išlygos naudojimo, įskaitant patikimų 
nukreipimo mechanizmų nebuvimą ir 
galimybės laiku užginčyti atsisakymą 
suteikti tokias paslaugas neužtikrinimą 
moterims; ragina Lenkijos parlamentą 
nebebandyti apriboti moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros bei 
teisių; tvirtai nurodo, kad atsisakymas 
teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūros paslaugas ir užtikrinti šias 
teises yra viena iš smurto prieš moteris ir 
mergaites formų; ragina Lenkijos valdžios 
institucijas imtis priemonių, kad būtų 
visiškai įgyvendinti bylose prieš Lenkiją 
Europos Žmogaus Teisių Teismo priimti 
sprendimai, kuriuose ne kartą nurodyta, 
kad griežti nėštumo nutraukimą 
reglamentuojantys teisės aktai ir 
nepakankamas įgyvendinimas pažeidžia 
žmogaus teises107;

_________________ _________________
1a Priimti tekstai, P7_TA(2013)0548.

1032017 m. abortas dėl vaisiaus defektų 
sudarė 97,9 proc. visų tokių procedūrų 
atvejų: Sveikatos informacinių sistemų 
centras, Viešosios statistikos statistinių 
tyrimų programos MZ-29 ataskaitos, 
paskelbtos Lenkijos Seimo interneto 
svetainėje. 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.).
104Taip pat žr. Europos Tarybos žmogaus 
teisių komisaro 2017 m. gruodžio mėn. 
teminį dokumentą dėl moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
Europoje; JT darbo grupę moterų 
diskriminacijos klausimais konsultuojančių 
JT ekspertų 2018 m. kovo 22 d. pareiškimą 
ir Europos Tarybos žmogaus teisių 



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

komisaro 2020 m. balandžio 14 d. 
pareiškimą.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
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).
1072007 m. kovo 20 d. Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimą Tysiąc / Poland 
(ieškinys Nr. 5410/03);  2007 m. kovo 
20 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą R. R. / Lenkija (ieškinys 
Nr. 27617/04); 2012 m. spalio 30 d. 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą P. ir S. / Lenkija (ieškinys 
Nr. 57375/08).

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56. primena, kad ankstesni bandymai 
dar labiau apriboti teisę į abortą, kuri 
Lenkijoje jau yra viena iš labiausiai 
apribotų Sąjungoje, buvo sustabdyti 
2016 m. ir 2018 m. dėl masinės Lenkijos 
piliečių opozicijos, išreikštos per 
vadinamąsias Juodojo penktadienio 
eitynes; ragina Lenkijos valdžios 
institucijas panaikinti įstatymą, kuriuo 
ribojamos moterų ir mergaičių galimybės 
gauti skubiosios kontracepcijos tablečių;

56. pabrėžia, kad pasiūlymas dėl 
abortų yra ne vyriausybinė, o pilietinė 
iniciatyva, kurią 2017 m. lapkričio 30 d. 
pateikė ne mažesnė kaip 100 000 tokią 
teisę turinčių asmenų grupė ir kurią 
pradėjo „Abortų uždraudimo“ (angl. 
„Stop Abortion“) teisėkūros iniciatyvos 
komitetas; primena, kad remiantis 
galiojančiais teisės aktais šis projektas 
buvo pateiktas Parlamentui svarstyti ir 
daugiau nei dvejus su puse metų buvo 
įtrauktas į darbotvarkę;

Or. en


