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11.9.2020 A9-0138/102

Predlog spremembe 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva poljske organe, naj 
spremenijo zakon z dne 
15. septembra 2017 o nacionalnem 
inštitutu svobode – centru za razvoj civilne 
družbe95, 96, da bi ključnim skupinam 
civilne družbe na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni zagotovili dostop do 
javnih sredstev ter pravično, 
nepristransko in pregledno razdeljevanje 
javnih sredstev civilni družbi, s čimer bi 
zagotovili pluralistično zastopanost97; 
ponovno poziva, naj z različnimi 
instrumenti financiranja na ravni Unije, 
kot so sklop za pravice Unije v okviru 
novega programa za državljane, enakost, 
pravice in vrednote ter pilotni projekti 
Unije; je zelo zaskrbljen, ker se poljski 
člani Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora zaradi ukrepov, sprejetih v okviru 
njihovega mandata, soočajo s političnim 
pritiskom98;

50. poudarja, de je v okviru obstoječe 
zakonodaje v celoti zagotovljeno pravično, 
nepristransko in pregledno razdeljevanje 
javnih sredstev in da je postopek za 
dodelitev sredstev urejen tudi v zakonu o 
nacionalnem inštitutu svobode; ugotavlja, 
da v skladu s postopkom vsako vlogo za 
financiranje ocenita dva zunanja 
strokovnjaka in da se pred objavo vsakega 
javnega natečaja opravi posvetovanje z 
nevladnimi organizacijami o vseh pogojih 
natečaja, ki jih odobri tudi svet 
nacionalnega inštituta svobode; poudarja, 
da imajo vse nevladne organizacije in vsa 
združenja nevladnih organizacij pravico, 
da predložijo pripombe in predloge 
sprememb k tabeli; poudarja, da so merila 
o izpolnjevanju pogojev pluralistična in 
vključujejo vse, za sredstva pa lahko 
zaprosijo vse organizacije civilne družbe 
in nevladne organizacije, ki ustrezajo 
opredelitvi iz člena 3 zakona o javni 
koristi in prostovoljstvu;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 Mnenje OVSE/ODIHR o osnutku 
poljskega zakona o nacionalnem inštitutu 
svobode – centru za razvoj civilne družbe, 
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Varšava, 22. avgust 2017.
97 Poročilo Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora iz junija 2020 o 
temeljnih pravicah in pravni državi: 
razvoj dogodkov na nacionalni ravni z 
vidika civilne družbe v obdobju 2018–
2019, str. 41 in 42.
98 Izjava Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora za javnost z dne 23. 
junija 2020 o zaskrbljujočem pritisku na 
civilno družbo: poljski člani odbora so 
tarča vladnih povračilnih ukrepov, 
nevladne organizacije pa ne morejo več 
izbirati svojih kandidatov.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Predlog spremembe 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zasebnost in varstvo podatkov črtano

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Predlog spremembe 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. ponovno poudarja sklepe iz svoje 
resolucije z dne 14. septembra 2016, da 
postopkovna jamstva in materialni pogoji 
za izvajanje tajnega nadzorovanja, 
določeni v zakonu z dne 10. junija 2016 o 
protiterorističnih dejavnostih in zakonu z 
dne 6. aprila 1990 o policiji99, kakor je bil 
spremenjen, ne zadostujejo za 
preprečevanje prekomernega 
nadzorovanja ali neupravičenega 
poseganja v zasebnost in varstvo podatkov 
posameznikov, med drugim voditeljev 
opozicije in civilne družbe100; ponovno 
poziva Komisijo, naj oceni, ali je sprejeta 
zakonodaja združljiva s pravom Unije, 
poljske organe pa poziva, naj v celoti 
spoštujejo zasebnost vseh državljanov;

51. poudarja, da zakon z dne 10. 
junija 2016 o protiterorističnih 
dejavnostih zagotavlja pravno podlago za 
sistemske rešitve, ki jih je Poljska sprejela 
na področju protiterorističnih dejavnosti, 
in da imajo njegove določbe med drugim 
cilj, da organom in drugim subjektom 
omogočijo sprejemanje učinkovitih in 
sorazmernih ukrepov proti terorističnim 
grožnjam; zato poudarja, da se določbe 
tega zakona o možnosti izvajanja 
operativnega nadzora nanašajo le na 
osebe, za katere se domneva, da bi lahko 
bile vključene v teroristične dejavnosti in 
niso poljski državljani; poleg tega 
poudarja, da organi na Poljskem pri 
obdelavi podatkov, tudi osebnih, ravnajo v 
skladu z določbami zakona z dne 14. 
decembra 2018 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
preprečevanja in boja proti kriminalu, in 
zakona z dne 5. avgusta 2010 o varstvu 
tajnih podatkov ter predpisov, ki določajo 
pristojnosti posameznih organov; 
ugotavlja, da so določbe iz zgoraj 
navedenih zakonov v skladu z zakonodajo 
EU na tem področju, vključno z Direktivo 
(EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a; navaja, da ima policija v skladu s 
členom 20 zakona z dne 4. aprila 1990 o 
policiji pravico obdelovati podatke, tudi 
osebne, v skladu s svojimi zakonsko 
predpisanimi nalogami in ob upoštevanju 
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zakonskih omejitev; poudarja, da se 
operativni nadzor (tajno nadzorovanje) 
lahko izvaja le s soglasjem sodišča, če je 
njegov namen odkrivanje in ugotavljanje 
identitete storilcev ter zbiranje in 
dopolnjevanje dokazov, ki jih je zaseglo 
državno tožilstvo, v zvezi z naklepnimi 
kaznivimi dejanji, določenimi v točkah 1–
9 člena 19(1) navedenega zakona, in če 
drugi ukrepi niso bili učinkoviti ali ne 
bodo koristni; navaja, da zakon v nujnih 
primerih, ko bi lahko prišlo do izgube 
informacij oziroma izbrisa ali uničenja 
dokazov o kaznivem dejanju, dopušča, da 
lahko policija po pridobitvi pisnega 
soglasja pristojnega državnega tožilca 
izvede ta ukrep brez soglasja sodišča; 
ugotavlja, da mora policija kljub temu 
hkrati pri sodišču vložiti zahtevek za 
izdajo ustrezne odločbe v zvezi s tem; 
opozarja, da je treba v primeru, da sodišče 
v petih dneh od dneva odreditve 
operativnega nadzora ne da soglasja, 
nadzor prekiniti, gradivo, zbrano med 
izvajanjem nadzora, pa je treba navesti v 
zapisniku, če se navede njegovo uničenje; 
ugotavlja, da se v zvezi s tem uporablja 
načelo sodnega nadzora in nadzora s 
strani državnega tožilstva;

_________________ _________________
1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Sklepne ugotovitve odbora OZN za 
človekove pravice z dne 23. novembra 
2016 o sedmem rednem poročilu Poljske, 
točki 39 in 40. Gl. tudi sporočilo 
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strokovnjakov OZN z dne 23. aprila 2018, 
v katerem Poljsko pozivajo, naj zagotovi 
svobodno in polno udeležbo v podnebnih 
pogajanjih.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Predlog spremembe 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. je zelo zaskrbljen, ker je poljsko 
ministrstvo za digitalne zadeve 
22. aprila 2020 operaterju poštnih storitev 
posredovalo osebne podatke iz 
univerzalnega elektronskega sistema za 
registracijo prebivalstva (seznam PESEL), 
da bi olajšalo organizacijo predsedniških 
volitev 10. maja 2020 z glasovanjem po 
pošti, čeprav za to ni imelo pravne 
podlage, saj je poljski parlament predlog 
zakona, ki dovoljuje vsesplošno 
glasovanje po pošti, sprejel šele 
7. maja 2020; poleg tega ugotavlja, da se 
seznam PESEL razlikuje od volilnega 
imenika, saj vsebuje tudi osebne podatke 
državljanov drugih držav članic EU, zato 
se je morda s posredovanjem teh podatkov 
kršila Uredba (EU) 2016/679; opozarja, 
da je Evropski odbor za varstvo podatkov 
poudaril, da lahko javni organi 
informacije o posameznikih na volilnih 
seznamih razkrijejo le, če to izrecno 
dovoljuje nacionalno pravo101; ugotavlja, 
da je poljski komisar za človekove pravice 
pri upravnem sodišču v Varšavi vložil 
pritožbo zoper poljsko ministrstvo za 
digitalne zadeve zaradi morebitne kršitve 
7. in 15. člena poljske ustave;

črtano

_________________
101 Pismo Evropskega odbora za varstvo 
podatkov z dne 5. maja 2020 o razkritju 
podatkov v okviru poljskih predsedniških 
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volitvah.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Predlog spremembe 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Podnaslov 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

Celovita spolna vzgoja Vzgoja

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Predlog spremembe 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. ponavlja globoko zaskrbljenost, 
izraženo v resoluciji z dne 
14. novembra 2019, ki jo je izrazila tudi 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice102, zaradi osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, ki jo je poljskemu 
parlamentu predložila iniciativa „Stop 
pedofiliji“, saj vsebuje izredno nejasne, 
široke in nesorazmerne določbe, katerih 
namen je dejansko inkriminirati spolno 
vzgojo mladoletnikov, njihovo področje 
uporabe pa lahko zajema vse osebe, na 
primer starše, učitelje in pedagoge, 
usposobljene za spolno vzgojo, pri čemer 
je za poučevanje o spolnosti, zdravju in 
intimnih odnosih zagrožena zaporna 
kazen do treh let;

53. poudarja, da je bil osnutek 
spremembe kazenskega zakonika, ki 
zadeva inkriminacijo spodbujanja 
pedofilskega vedenja, pripravljen v okviru 
državljanske pobude „Stop pedofiliji“; 
poudarja, da pri tem ne gre za 
inkriminacijo vzgoje, temveč za prepoved 
spodbujanja pedofilije;

_________________
102 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 
14 April 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Predlog spremembe 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je spolna vzgoja, ki je 
prilagojena starosti in temelji na dokazih, 
bistvena za to, da bodo mladi sposobni 
sklepati zdrave, enakopravne, ljubeče in 
varne odnose brez diskriminacije, prisile 
in nasilja; meni, da celovita spolna vzgoja 
prinaša pozitivne rezultate na področju 
enakosti spolov, vključno s 
preoblikovanjem škodljivih norm glede 
spola in odnosa do nasilja na podlagi 
spola, ter pomaga preprečevati nasilje 
intimnih partnerjev in spolno prisilo, 
homofobijo in transfobijo, prekiniti molk 
v zvezi s spolnim nasiljem in spolnim 
izkoriščanjem ali zlorabo in mlade 
spodbuditi, da poiščejo pomoč; poziva 
poljsko vlado, naj ne sprejme 
predlaganega osnutka zakona o 
spremembi člena 200b poljskega 
kazenskega zakonika, poljske organe pa 
poziva, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi 
šolarji dostop do znanstveno utemeljene in 
celovite spolne vzgoje v skladu z 
mednarodnimi standardi ter da bodo tisti, 
ki zagotavljajo to vzgojo in informacije, 
deležni dejanske in objektivne podpore;

54. opozarja, da mora Unija v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije v 
celoti upoštevati „odgovornost držav 
članic za vsebino poučevanja in 
organizacijo izobraževalnih sistemov“, 
obenem pa podpirati, dopolnjevati in 
usklajevati razvoj izobraževanja;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Predlog spremembe 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Podnaslov 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice

črtano

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Predlog spremembe 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. opominja, da je v skladu z Listino 
o temeljih pravicah, Evropsko konvencijo 
o varstvu človekovih pravic in sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice spolno in reproduktivno zdravje 
žensk sestavni del človekovih pravic, 
vključno s pravico do življenja in 
dostojanstva, varovanja pred nečloveškim 
ali poniževalnim ravnanjem, pravico do 
zdravstvenega varstva, zasebnosti in 
izobraževanja ter prepovedjo 
diskriminacije, kar se odraža tudi v poljski 
ustavi; želi spomniti, da je Parlament v 
resoluciji z dne 15. novembra 2017 ostro 
kritiziral vsak zakonodajni predlog, ki bi 
prepovedal splav v primeru hude ali 
smrtne prizadetosti ploda, kar bi na 
Poljskem v praksi pomenilo drastično 
omejitev in skoraj prepoved dostopa do 
oskrbe, povezane s splavom, saj se večina 
zakonitih splavov opravi prav iz tega 
razloga103, pri čemer je poudaril, da je 
univerzalni dostop do zdravstvenega 
varstva, tudi do spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva ter 
s tem povezanih pravic, temeljna 
človekova pravica104; obžaluje predlagane 
spremembe105 zakona z dne 5. decembra 
1996 o zdravnikih in zobozdravnikih106, 
na podlagi katerih zdravniki v primeru, da 
zavrnejo zdravstveno storitev na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja, ne 
bodo več pravno zavezani, da predlagajo 

55. opozarja, da je v resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 10. 
decembra 2013 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah1a 
zapisano, „da je oblikovanje in izvajanje 
politik reproduktivnega zdravja in pravic 
ter spolna vzgoja v šolah v pristojnosti 
držav članic“;
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drugo ustanovo ali zdravnika; je 
zaskrbljen zaradi uveljavljanja ugovora 
vesti, pa tudi ker za ženske, ki jim je 
zavrnjen dostop do splava, ni zanesljivih 
mehanizmov za napotitev ali pravočasno 
pritožbo; poziva poljski parlament, naj ne 
poskuša več omejevati spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic žensk; 
je prepričan, da je odrekanje storitev na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti; poziva poljske 
organe, naj sprejmejo ukrepe in v celoti 
izvršijo sodbe, ki jih je v zadevah proti 
Poljski izreklo Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ki je večkrat odločilo, 
da restriktivni zakoni o splavu in 
neizvajanje pomenijo kršenje pravic 
žensk107;

_________________ _________________
1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0548.

103 Leta 2017 je bilo 97,9 % vseh splavov 
opravljenih zaradi nepravilnosti pri 
plodu: Center za zdravstvene 
informacijske sisteme, poročila 
statističnega raziskovalnega programa 
MZ-29, objavljena na spletnem mestu 
poljskega parlamenta. 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 Gl. tudi dokument komisarja Sveta 
Evrope za človekove pravice iz 
decembra 2017 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah 
žensk v Evropi; izjavo strokovnjakov OZN 
z dne 22. marca 2018, ki svetuje delovni 
skupini OZN o diskriminaciji žensk, in 
izjavo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice z dne 14. aprila 2020.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
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ustaw (še ni objavljeno v uradnem listu).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Sodba Evropskega sodišča za 
človekove pravice z dne 20. marca 2007, 
Tysiąc proti Poljski (pritožba št. 5410/03); 
sodba Evropskega sodišča za človekove 
pravice z dne 20. marca 2007, R. R. proti 
Poljski (pritožba št. 27617/04); sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 30. oktobra 2012, P. in S. proti Poljski 
(pritožba št. 57375/08);
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11.9.2020 A9-0138/111

Predlog spremembe 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. opozarja, da so bili prejšnji poskusi 
nadaljnje omejitve pravice do splava, ki je 
na Poljskem že tako med najbolj 
omejenimi v Uniji, v letih 2016 in 2018 
ustavljeni zaradi množičnega 
nasprotovanja poljskih državljanov na 
pohodih na t. i. črni petek; odločno poziva 
poljske organe, naj razmislijo o 
razveljavitvi zakona, ki ženskam in 
dekletom omejuje dostop do nujne 
kontracepcijske tabletke;

56. poudarja, da je predlog o splavu 
državljanska in ne vladna pobuda, ki jo je 
30. novembra 2017 vložila skupina vsaj 
100.000 upravičenih oseb na predlog 
odbora za zakonodajno pobudo 
„Ustavimo splav“; opozarja, da je bila 
pobuda v skladu z veljavnimi predpisi 
predložena parlamentu v obravnavo in da 
obravnava poteka že več kot dve leti in 
pol;
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