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11.9.2020 A9-0138/102

Amendamentul 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. invită autoritățile poloneze să 
modifice Legea din 15 septembrie 2017 
privind Institutul Național pentru 
Libertate - Centrul pentru Dezvoltarea 
Societății Civile95,96, pentru a asigura 
accesul grupurilor esențiale ale societății 
civile de la nivel local, regional și național 
la finanțarea publică și la o distribuție 
echitabilă, imparțială și transparentă a 
fondurilor publice destinate societății 
civile, garantând o reprezentare 
pluralistă97; își reiterează solicitarea de a 
pune la dispoziția organizațiilor în cauză 
fonduri suficiente prin intermediul mai 
multor instrumente de finanțare de la 
nivelul Uniunii, precum componenta 
„Valorile Uniunii” din noul program 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și 
proiectele-pilot ale Uniunii; este profund 
îngrijorat de faptul că membrii polonezi ai 
Comitetului Economic și Social European 
sunt supuși presiunilor politice pentru 
acțiunile întreprinse în cadrul mandatului 
lor98

50. subliniază că distribuția echitabilă, 
imparțială și transparentă a fondurilor 
publice este pe deplin asigurată în cadrul 
legislației existente, iar procedura de 
alocare a fondurilor este, de asemenea, 
reglementată prin Legea privind Institutul 
Național pentru Libertate; constată că, în 
conformitate cu procedura, fiecare 
solicitare de finanțare este evaluată de doi 
experți externi și că toate condițiile 
fiecărui concurs general fac obiectul unor 
consultări publice cu organizații 
neguvernamentale și sunt, de asemenea, 
aprobate de Consiliul Institutului 
Național pentru Libertate înainte de 
anunțarea fiecărui concurs general; 
subliniază că toate ONG-urile și coalițiile 
de ONG-uri au dreptul de a transmite 
observații și modificări privind graficul; 
subliniază că criteriile de eligibilitate sunt 
pluraliste și includ toate categoriile și că 
toate grupurile societății civile și ONG-
urile care corespund definiției de la 
articolul 3 din legea privind interesul 
public și voluntariatul pot solicita 
granturi;

_________________
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, Aviz referitor la 
proiectul de lege al Poloniei privind 
Institutul Național pentru Libertate - 
Centrul pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, Varșovia, 22 august 2017.
97 CESE, Raport referitor la situația 
drepturilor fundamentale și a statului de 
drept: evoluții pe plan național dintr-o 
perspectivă a societății civile pentru 
perioada 2018-2019, iunie 2020, p. 41-42.
98 CESE, Declarație de presă intitulată 
„Alarming pressure on civil society: 
Polish EESC member becomes a target of 
government retaliation and NGOs no 
longer able to choose their own 
candidates” („O presiune alarmantă 
asupra societății civile: un membru 
polonez al CESE devine ținta represaliilor 
guvernului, iar ONG-urile nu își mai pot 
alege candidații”), 23 iunie 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Amendamentul 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Protecția vieții private și a datelor eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Amendamentul 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. își reiterează concluzia exprimată 
în Rezoluția sa din 14 septembrie 2016, 
conform căreia garanțiile procedurale și 
condițiile materiale prevăzute de Legea 
din 10 iunie 2016 privind acțiunile 
antiteroriste și de Legea din 6 aprilie 1990 
privind poliția99, astfel cum a fost 
modificată, pentru exercitarea 
supravegherii secrete nu sunt suficiente 
pentru a împiedica utilizarea excesivă sau 
interferența nejustificată a acesteia cu 
viața privată și protecția datelor 
persoanelor, inclusiv a liderilor opoziției 
și ai societății civile100; solicită din nou 
Comisiei să evalueze dacă legislația 
respectivă este compatibilă cu dreptul 
Uniunii și solicită insistent autorităților 
poloneze să respecte pe deplin dreptul la 
viață privată al tuturor cetățenilor;

51. subliniază că legea din 10 iunie 
2016 privind activitățile de combatere a 
terorismului oferă un temei juridic pentru 
soluțiile sistemice adoptate în Polonia în 
domeniul activităților de combatere a 
terorismului, iar dispozițiile conținute în 
aceasta au drept scop, printre altele, să 
permită autorităților și altor entități și ia 
măsuri eficace și proporționale împotriva 
amenințărilor teroriste; prin urmare, 
indică faptul că dispozițiile adoptate în 
legea respectivă cu privire la posibilitățile 
de desfășurare a monitorizării 
operaționale vizează numai persoanele 
suspectate că sunt implicate în activități 
teroriste și care nu sunt cetățeni polonezi; 
subliniază, în plus, că în Polonia 
prelucrarea informațiilor de către 
autorități, inclusiv a datelor cu caracter 
personal, se desfășoară în conformitate cu 
principiile stabilite în dispozițiile legii din 
14 decembrie 2018 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
legătură cu prevenirea și combaterea 
criminalității și ale legii din 5 august 2010 
privind protecția informațiilor clasificate, 
precum și în normele care reglementează 
autorități individuale; evidențiază faptul 
că normele prevăzute în legile menționate 
anterior sunt în concordanță cu 
standardele legislației UE stabilite în 
această materie, inclusiv cu Directiva 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
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și a Consiliului1a; afirmă că, în temeiul 
articolului 20 din legea din 4 aprilie 1990 
privind poliția, poliția are dreptul să 
prelucreze informații, inclusiv date cu 
caracter personal, în conformitate cu 
atribuțiile sale statutare și sub rezerva 
restricțiilor de reglementare; indică faptul 
că monitorizarea operațională 
(supraveghere discretă) poate avea loc 
numai cu acordul instanței, cu condiția să 
vizeze detectarea și identificarea autorilor 
infracțiunilor, precum și obținerea și 
consolidarea probelor, confiscate de 
parchet, legate de infracțiunile 
premeditate, stabilite la articolul 19 
alineatul (1) punctele 1-9 din această lege, 
și doar dacă alte măsuri s-au dovedit 
ineficiente și nu vor fi utile; evidențiază 
că legea permite ca, în situații urgente, în 
cazul în care s-ar ajunge la pierderea de 
informații sau la dispariția ori distrugerea 
probelor unei infracțiuni, poliția, cu 
acordul scris al procurorului competent, 
poate exercita acest drept fără aprobarea 
instanței; ia notă de faptul că poliția este 
totuși obligată să solicite instanței, în 
același timp, să emită o dispoziție 
adecvată în acest sens; subliniază că, în 
situația în care instanța nu își dă acordul 
în termen de cinci zile de la data ordinului 
de control operațional, acesta trebuie să 
fie suspendat și materialele colectate în 
timpul controlului trebuie consemnate în 
procese-verbale, cu condiția ca 
distrugerea lor să fie înregistrată; 
constată că principiul aplicat este unul de 
control judecătoresc și din partea 
ministerului public;

_________________ _________________
1a Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
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circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Comitetul pentru Drepturile Omului al 
ONU (CDO), Observații finale cu privire 
la cel de al șaptelea raport periodic al 
Poloniei, 23 noiembrie 2016, punctele 39-
40. A se vedea, de asemenea, 
Comunicarea din 23 aprilie 2018 a 
experților ONU care îndeamnă Polonia să 
asigure participarea liberă și deplină la 
negocierile privind schimbările climatice.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Amendamentul 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. este profund îngrijorat de faptul 
că, la 22 aprilie 2020, Ministerul 
Mediului Digital din Polonia a transferat 
date cu caracter personal din Sistemul 
electronic universal de evidență a 
populației (denumit în continuare 
„registrul PESEL”) operatorului de 
servicii poștale, cu scopul de a facilita 
organizarea alegerilor prezidențiale din 
10 mai 2020 cu vot prin corespondență, 
fără un temei juridic pentru a proceda 
astfel, întrucât Parlamentul Poloniei a 
adoptat o lege care să permită 
desfășurarea în întregime a alegerilor 
prin corespondență abia la 7 mai 2020; 
constată, de asemenea, că registrul 
PESEL nu este identic cu registrul 
electoral și include și date cu caracter 
personal ale cetățenilor altor state 
membre, și că, prin urmare, transferul 
menționat anterior ar putea constitui o 
potențială încălcare a Regulamentului 
(UE) 2016/679; reamintește că Comitetul 
european pentru protecția datelor a 
afirmat că autoritățile publice pot dezvălui 
informații privind persoanele incluse pe 
listele electorale, dar numai atunci când 
acest lucru este autorizat în mod specific 
prin legislația națională101; observă că 
Comisarul polonez pentru drepturile 
omului a depus pe lângă instanța 
administrativă regională din Varșovia o 
plângere care are la bază o posibilă 

eliminat
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încălcare a articolelor 7 și 51 din 
Constituția poloneză de către Ministerul 
Mediului Digital din Polonia;
_________________
101 CEPD, Scrisoare privind divulgarea 
datelor cu ocazia alegerile prezidențiale 
din Polonia, 5 mai 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Amendamentul 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Educația sexuală completă Educația

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Amendamentul 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. își reiterează profunda îngrijorare 
exprimată în Rezoluția sa din 14 
noiembrie 2019, împărtășită și de 
comisarul Consiliului Europei pentru 
drepturile omului102, cu privire la 
proiectul de lege de modificare a 
articolului 200b din Codul penal polonez, 
astfel cum a fost prezentat Parlamentului 
polonez de către inițiativa „Stop 
pedofiliei”, din cauza dispozițiilor sale 
extrem de vagi, generale și 
disproporționate, care vizează de fapt 
incriminarea diseminării educației sexuale 
în rândul minorilor și a căror sferă de 
aplicare ar putea amenința pe toată 
lumea, în special pe părinți, profesori și 
educatori, cu până la trei ani de 
închisoare pentru transmiterea de 
cunoștințe cu privire la sexualitate, 
sănătate și relații intime;

53. subliniază că proiectul de 
modificare a Codului penal a fost elaborat 
de inițiativa cetățenească „Stop pedofiliei” 
și face referire la incriminarea promovării 
comportamentului pedofil; subliniază că 
aceasta nu înseamnă incriminarea 
educației, ci o interdicție cu privire la 
promovarea pedofiliei;

_________________
102 Comisarul Consiliului Europei pentru 
drepturile omului, Declarația din 14 
aprilie 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Amendamentul 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază faptul că o educație 
sexuală și despre relații completă, 
adaptată vârstei și bazată pe informații, 
este esențială pentru a dezvolta 
capacitatea tinerilor de a crea relații 
sănătoase, bazate pe egalitate, care să le 
aducă împlinire, în care să se simtă în 
siguranță și să nu existe discriminare, 
coerciție și violență; consideră că o 
educație sexuală completă are, de 
asemenea, un impact pozitiv asupra 
rezultatelor egalității de gen, printre altele 
pentru că transformă normele de gen 
dăunătoare și atitudinile față de violența 
bazată pe gen, contribuie la prevenirea 
violenței în cuplu, a constrângerii sexuale, 
a homofobiei și a transfobiei, rupe tăcerea 
cu privire la violența sexuală, la 
exploatarea sexuală sau la abuzurile 
sexuale și le dă tinerilor puterea să ceară 
ajutor; solicită Parlamentului polonez să 
nu aprobe propunerea de proiect de lege 
de modificare a articolului 200b din 
Codul penal polonez și invită insistent 
autoritățile poloneze să garanteze accesul 
la o educație sexuală completă și corectă 
din punct de vedere științific pentru toți 
copiii de vârstă școlară, în conformitate 
cu standardele internaționale, și că cei 
care asigură aceste acțiuni de educație și 
informare sunt sprijiniți în acest sens într-
o manieră concretă și obiectivă;

54. reamintește că, în conformitate cu 
TFUE, Uniunea trebuie să respecte pe 
deplin „responsabilitatea statelor membre 
față de conținutul învățământului și de 
organizarea sistemului educațional” și 
are, în același timp, sarcina de a sprijini, 
completa și coordona dezvoltarea 
educației;
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11.9.2020 A9-0138/109

Amendamentul 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sănătatea sexuală și a reproducerii și 
drepturile aferente

eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Amendamentul 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. reamintește că, în conformitate cu 
Carta, CEDO și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului, în cazul 
femeilor, sănătatea sexuală și a 
reproducerii este legată de multiple 
drepturi ale omului, precum dreptul la 
viață și la demnitate, dreptul de a nu fi 
supus unor tratamente inumane și 
degradante, dreptul la asistență medicală, 
dreptul la respectarea vieții private, 
dreptul la educație și la interzicerea 
discriminării, astfel cum sunt reflectate 
acestea și în Constituția poloneză; 
reamintește că, în rezoluția sa din 15 
noiembrie 2017, Parlamentul a criticat cu 
fermitate orice propunere legislativă care 
ar interzice avortul în cazurile de 
malformații grave sau mortale ale fătului, 
care ar limita astfel și aproape ar interzice 
drastic în practică accesul la îngrijirea 
medicală concretizată în avort în Polonia, 
deoarece majoritatea avorturilor legale se 
fac din acest motiv103, subliniind că 
accesul universal la asistență medicală, 
inclusiv la asistență medicală sexuală și 
reproductivă și la drepturile conexe, este 
un drept fundamental al omului104; 
regretă modificările propuse105 ale Legii 
din 5 decembrie 1996 privind profesiile de 
medic și dentist106, în temeiul cărora 
medicii nu ar mai avea obligația legală de 
a indica o altă clinică sau un alt medic în 
cazul refuzului de a presta servicii de 

55. reamintește că rezoluția 
Parlamentului European din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente1a „remarcă faptul că formularea 
și implementarea politicilor în domeniul 
sănătății sexuale și a reproducerii și al 
educației sexuale în școli este o 
competență a statelor membre”;
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sănătate sexuală și reproductivă din cauza 
convingerilor personale; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu invocarea 
clauzei de conștiință, inclusiv cu lipsa 
unor mecanisme fiabile de sesizare și cu 
lipsa unor proceduri de recurs în timp util 
pentru femeile cărora li se refuză astfel de 
servicii; invită deputații din Parlamentul 
polonez să se abțină de la orice încercare 
de a restricționa sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente ale 
femeilor; își exprimă convingerea că 
refuzarea serviciilor de sănătate sexuală 
și a reproducerii și a drepturilor aferente 
constituie o formă de violență față de 
femei și fete; invită autoritățile poloneze 
să ia măsuri pentru a pune în aplicare pe 
deplin hotărârile pronunțate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în 
cazurile împotriva Poloniei, în care a 
decis în mai multe rânduri că legile 
restrictive privind avortul și neaplicarea 
lor constituie o încălcare a drepturilor 
femeilor107;

_________________ _________________
1a Texte adoptate, P7_TA(2013)0548.

103 În 2017, avorturile efectuate în caz de 
malformații fetale au reprezentat 97,9 % 
din totalul tratamentelor: Centrul pentru 
sistemele de informații din domeniul 
sănătății, rapoarte ale Programului public 
de cercetare statistică MZ-29, astfel cum 
sunt publicate pe site-ul Seimului 
Poloniei. 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 A se vedea, de asemenea, documentul 
tematic al Comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, din 
decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa”. Declarația din 22 
martie 2018 a experților ONU care 
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consiliază Grupul de lucru al ONU 
privind discriminarea împotriva femeilor 
și declarația din 14 aprilie 2020 a 
Comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei.
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).
107 Hotărârea Curții Europene a 
Drepturilor Omului din 20 martie 2007 în 
cauza Tysiąc împotriva Poloniei (cererea 
nr. 5410/03). Hotărârea Curții Europene 
a Drepturilor Omului din 20 martie 2007 
în cauza R. R. împotriva Poloniei (cererea 
nr. 27617/04). Hotărârea Curții Europene 
a Drepturilor Omului din 30 octombrie 
2012 în cauza P. și S. împotriva Poloniei 
(cererea nr. 57375/08).
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Amendamentul 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. reamintește că încercările 
anterioare de a limita și mai mult dreptul 
la avort în Polonia, care se numără deja 
printre cele mai restrânse din Uniune, au 
fost oprite în 2016 și 2018, ca urmare a 
opoziției masive a cetățenilor polonezi, 
exprimată în cadrul „marșurilor negre”; 
invită insistent autoritățile poloneze să 
aibă în vedere abrogarea legii care 
limitează accesul femeilor și fetelor la 
pilula de a doua zi;

56. subliniază că propunerea privind 
avortul este o inițiativă cetățenească și nu 
a guvernului și a fost prezentată la 30 
noiembrie 2017 de un grup de cel puțin 
100 000 de persoane îndreptățite și 
inițiată de comisia de inițiativă legislativă 
„Stop avortului”; reamintește că, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, 
proiectul a fost prezentat în vederea 
acțiunii parlamentare și a fost menținut 
pe agendă timp de peste doi ani și 
jumătate;
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