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11.9.2020 A9-0138/102

Ändringsförslag 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att ändra akten av 
den 15 september 2017 om det nationella 
institutet för frihet – centrum för 
utveckling av det civila samhället95 96, i 
syfte att säkerställa tillgång till statlig 
finansiering för kritiska grupper i det 
civila samhället på de lokala, regionala 
och nationella nivåerna och en rättvis, 
opartisk och transparent fördelning av 
offentliga medel till det civila samhället, 
så att en representation som präglas av 
mångfald säkerställs97. Parlamentet 
upprepar sin begäran om att tillräcklig 
finansiering ska göras tillgänglig för de 
berörda organisationerna genom olika 
finansieringsinstrument på unionsnivå, 
såsom segmentet Unionens värden inom 
det nya programmet Medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden samt 
unionens pilotprojekt. Parlamentet är 
djupt oroat över att polska ledamöter av 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén utsätts för politiska 
påtryckningar för de åtgärder som de 
vidtar inom ramen för sitt mandat98.

50. Europaparlamentet betonar att en 
rättvis, opartisk och transparent fördelning 
av offentliga medel säkerställs fullt ut 
inom ramen för befintlig lagstiftning, och 
att förfarandet för att anslå medel också 
regleras av akten om det nationella 
institutet för frihet. Enligt förfarandet 
bedöms varje ansökan om finansiering av 
två externa experter, och alla villkor för 
varje öppen upphandling är föremål för 
offentliga samråd med icke-statliga 
organisationer och dessutom godkända av 
rådet för det nationella institutet för frihet 
innan varje öppen upphandling 
tillkännages. Parlamentet betonar att alla 
icke-statliga organisationer och 
koalitioner av icke-statliga organisationer 
har rätt att lämna in sina kommentarer 
och ändringsförslag till tabellen. 
Kriterierna för rätt att söka bidrag är 
pluralistiska och omfattar alla, och alla 
grupper i det civila samhället och icke-
statliga organisationer som uppfyller 
definitionen i artikel 3 i lagen om 
allmännytta och frivilligarbete kan 
ansöka om bidrag.

_________________
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 OSSE/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute – Centre for the Development of 
Civil Society, Warszawa, 22 augusti 2017.
97 EESK, Report on Fundamental rights 
and the rule of law: national 
developments from a civil society 
perspective 2018-2019 (Rapport om de 
grundläggande rättigheterna och 
rättsstaten: den nationella utvecklingen 
ur det civila samhällets perspektiv 2018–
2019), juni 2020, s. 41–42.
98 EESK, pressmeddelande: ”Alarming 
pressure on civil society: Polish EESC 
member becomes a target of government 
retaliation and NGOs no longer able to 
choose their own candidates” 
(Alarmerande tryck på det civila 
samhället: polsk EESK-ledamot blir 
måltavla för vedergällning från 
regeringen och icke-statliga 
organisationer kan inte längre välja sina 
egna kandidater), 23 juni 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Ändringsförslag 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Rubrik 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

Personlig integritet och skydd av 
personuppgifter

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Ändringsförslag 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet upprepar 
slutsatsen i sin resolution av den 14 
september 2016 om att de 
rättssäkerhetsgarantier och materiella 
villkor som fastställs i akten av den 10 juni 
2016 om åtgärder mot terrorism och akten 
av den 6 april 1990 om polisen99, med 
ändringar, för utförandet av hemlig 
övervakning inte är tillräckliga för att 
förhindra en alltför långtgående 
användning av sådan övervakning eller 
oberättigade intrång i enskildas 
personliga integritet eller i skyddet av 
deras personuppgifter, inklusive ledare i 
oppositionen och det civila samhället100. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att göra en bedömning av 
den lagstiftningen avseende dess 
förenlighet med unionsrätten, och 
uppmanar kraftfullt de polska 
myndigheterna att fullt ut respektera alla 
medborgares personliga integritet.

51. Europaparlamentet betonar att 
akten av den 10 juni 2016 om åtgärder mot 
terrorism utgör en rättslig grund för 
systemlösningar som har antagits i Polen 
på området för åtgärder mot terrorism 
och att dess bestämmelser bland annat 
syftar till att göra det möjligt för 
myndigheterna och andra enheter att 
vidta effektiva och proportionella åtgärder 
mot terrorhot. Parlamentet påpekar 
därför att de bestämmelser som antagits i 
denna akt beträffande möjligheterna att 
utföra operativ övervakning avser endast 
en person som misstänks för att sannolikt 
ägna sig åt terrorism och som inte är 
polsk medborgare. Parlamentet betonar 
vidare att de polska myndigheternas 
behandling av information, inbegripet 
personuppgifter, utförs i enlighet med de 
principer som anges i bestämmelserna i 
akten av den 14 december 2018 om skydd 
av personuppgifter som behandlas i 
samband med förebyggande och 
bekämpande av brott och akten av den 5 
augusti 2010 om skydd av 
säkerhetsklassad information, liksom i de 
regler som styr de enskilda 
myndigheterna. Parlamentet påpekar att 
bestämmelserna i de ovannämnda akterna 
överensstämmer med de normer i 
unionsrätten som fastställts på detta 
område, däribland Europaparlamentets 
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och rådets direktiv (EU) 2016/6801a. 
Enligt artikel 20 i akten av den 4 april 
1990 om polisen har polisen rätt att 
behandla information, inbegripet 
personuppgifter, i enlighet med sina 
lagstadgade arbetsuppgifter och med 
förbehåll för rättsliga restriktioner. 
Parlamentet påpekar att operativ 
övervakning (hemlig övervakning) får ske 
endast med domstolstillstånd, förutsatt att 
övervakningen har till syfte att upptäcka 
och identifiera förövare, liksom att 
inhämta och säkra bevis som tas i beslag 
av åklagarmyndigheter, av uppsåtliga 
brott som anges i artikel 19.1 led 1–9 i 
denna akt, och förutsatt att andra 
åtgärder har visat sig verkningslösa eller 
inte kommer att vara till nytta. 
Parlamentet påpekar att akten tillåter att 
polisen i brådskande fall, om det kan leda 
till förlust av information eller till att 
bevis för ett brott utplånas eller förstörs, 
med skriftligt tillstånd från den behöriga 
åklagaren, får utöva denna rättighet utan 
domstolstillstånd. Parlamentet konstaterar 
att polisen ändå är skyldig att samtidigt 
ansöka hos domstolen om utfärdande av 
en lämplig åtgärd med denna innebörd. 
Om domstolen inte ger sitt tillstånd inom 
fem dagar efter dagen för föreläggandet 
om operativ övervakning måste det 
upphävas, och det material som samlats in 
under övervakningen måste registreras i 
protokollet, förutsatt att förstörelsen av 
det dokumenteras. Parlamentet noterar att 
det är en princip om domstolarnas och 
åklagarnas kontroll som tillämpas.

_________________ _________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF, EUT L 119, 
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4.5.2016, s. 89.

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter, avslutande iakttagelser 
avseende den sjunde periodiska rapporten 
om Polen, 23 november 2016, punkterna 
39–40. Se även Communication by UN 
Experts to urge Poland to ensure free and 
full participation at climate talks, 23 april 
2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Ändringsförslag 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet är djupt oroat 
över att ministeriet för digitala frågor i 
Polen den 22 april 2020 överförde 
personuppgifter från det allmänna 
elektroniska systemet för folkbokföring 
(nedan kallat PESEL-registret) till 
posttjänstoperatören, i syfte att underlätta 
anordnandet av presidentvalet den 10 maj 
2020 via poströstning, utan någon lämplig 
rättslig grund för detta, eftersom det 
polska parlamentet inte antog ett 
lagförslag som möjliggjorde ett val helt 
baserat på poströstning förrän den 7 maj 
2020. Parlamentet konstaterar vidare att 
PESEL-registret inte är identiskt med 
röstlängden och även omfattar 
personuppgifter från medborgare i andra 
medlemsstater, och att den ovannämnda 
överföringen därmed skulle kunna utgöra 
en potentiell överträdelse av förordning 
(EU) 2016/679. Parlamentet påminner om 
att Europeiska dataskyddsstyrelsen har 
uppgett att offentliga myndigheter får 
lämna ut information om personer som är 
upptagna i röstlängden, men endast om 
detta specifikt tillåts av den nationella 
rätten101. Parlamentet noterar att den 
polska kommissarien för mänskliga 
rättigheter har lämnat in ett klagomål till 
förvaltningsdomstolen i Warszawa på 
grund av en eventuell överträdelse av 
artiklarna 7 och 51 i Polens författning av 

utgår
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ministeriet för digitala frågor i Polen.
_________________
101 Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
skrivelse om utlämnande av uppgifter 
rörande det polska presidentvalet, 5 maj 
2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Ändringsförslag 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Rubrik 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

Allsidig sexualundervisning Undervisning

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Ändringsförslag 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet upprepar den 
djupa oro som uttrycktes i dess resolution 
av den 14 november 2019, som också 
delas av Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter102, över det 
lagförslag om ändring av artikel 200b i 
den polska strafflagen som lades fram för 
det polska parlamentet av initiativet 
”Stoppa pedofili”, för dess extremt vaga, 
svepande och oproportionerliga 
bestämmelser, som de facto syftar till att 
kriminalisera spridning av 
sexualundervisning till minderåriga och 
vars tillämpningsområde potentiellt hotar 
alla personer, särskilt föräldrar, lärare 
och sexualupplysare, med upp till tre års 
fängelse för undervisning om mänsklig 
sexualitet, hälsa och intima relationer.

53. Europaparlamentet betonar att 
ändringsförslaget till strafflagen 
upprättades av medborgarinitiativet 
”Stoppa pedofili” och avser 
kriminalisering av främjandet av 
pedofilbeteende. Parlamentet betonar att 
detta inte utgör en kriminalisering av 
undervisning, utan ett förbud mot att 
främja pedofili.

_________________
102 Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter, uttalande av den 14 
april 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Ändringsförslag 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet betonar att 
åldersanpassad och faktabaserad allsidig 
sexual- och samlevnadsundervisning är 
nyckeln till att bygga upp unga 
människors förmåga att skapa sunda, 
jämlika, trygga och säkra relationer, fria 
från diskriminering, tvång och våld. 
Parlamentet anser att allsidig 
sexualundervisning även har en positiv 
inverkan på jämställdheten, bland annat 
genom att skadliga könsnormer och 
attityder till könsrelaterat våld förändras, 
våld i nära relationer och sexuellt tvång 
samt homofobi och transfobi förebyggs, 
tystnaden bryts kring sexuellt våld, sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp samt 
ungdomar får styrka att söka hjälp. Det 
polska parlamentet uppmanas att avstå 
från att anta lagförslaget om ändring av 
artikel 200b i den polska strafflagen, och 
de polska myndigheterna uppmanas med 
eftertryck att se till att alla skolbarn får 
vetenskapligt korrekt och allsidig 
sexualundervisning i enlighet med 
internationella normer och att de som 
tillhandahåller sådan undervisning och 
information får stöd i detta på ett 
faktabaserat och objektivt sätt.

54. Europaparlamentet erinrar om att 
unionen enligt EUF-fördraget till fullo 
måste respektera ”medlemsstaternas 
ansvar för undervisningens innehåll och 
utbildningssystemens organisation” och 
att den samtidigt har till uppgift att stödja, 
komplettera och samordna utbildningens 
utveckling.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Ändringsförslag 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Rubrik 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Ändringsförslag 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet påminner om 
att kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa enligt stadgan, 
Europakonventionen och 
Europadomstolens rättspraxis hör 
samman med ett flertal mänskliga 
rättigheter, bland annat rätten till liv och 
värdighet, frihet från omänsklig och 
förnedrande behandling, rätten till 
tillgång till hälso- och sjukvård, rätten till 
personlig integritet, rätten till utbildning 
och förbudet mot diskriminering, vilket 
också återspeglas i Polens författning. I 
sin resolution av den 15 november 2017 
kritiserade parlamentet skarpt alla 
lagstiftningsförslag som skulle förbjuda 
abort i fall av allvarliga eller dödliga 
fosterskador, och därmed drastiskt 
begränsa och i det närmaste förbjuda den 
faktiska tillgången till abortvård i Polen, 
eftersom de flesta lagliga aborter utförs av 
detta skäl103. Parlamentet betonade också 
att allmän tillgång till hälso- och 
sjukvård, däribland sexuell och 
reproduktiv hälso- och sjukvård och 
därmed sammanhängande rättigheter, är 
en grundläggande mänsklig rättighet104. 
Parlamentet beklagar de föreslagna 
ändringarna105 av akten av den 5 
december 1996 om läkares och 
tandläkares yrken106, enligt vilka läkare 
inte längre skulle vara rättsligt skyldiga 

55. Europaparlamentet erinrar om att 
det i sin resolution av den 10 december 
2013 om sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter1a ”konstaterar att 
utformningen och genomförandet av 
strategier för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter och 
sexualundervisning i skolor hör till 
medlemsstaternas ansvarsområden”.



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

SV Förenade i mångfalden SV

att ange en alternativ inrättning eller 
läkare i fall av nekad sexuell och 
reproduktiv hälsovård på grund av 
personliga övertygelser. Parlamentet är 
bekymrat över användningen av 
samvetsklausulen, inbegripet frånvaron 
av tillförlitliga mekanismer för 
hänvisning och avsaknaden av möjlighet 
för kvinnor som förvägras sådana tjänster 
att överklaga i tid. Det polska parlamentet 
uppmanas att avstå från ytterligare försök 
att begränsa kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter. 
Parlamentet hävdar med eftertryck att 
nekande av tjänster för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter utgör en 
form av våld mot kvinnor och flickor. 
Parlamentet uppmanar de polska 
myndigheterna att vidta åtgärder för att 
till fullo genomföra de domar som 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna avkunnat i mål mot Polen, 
eftersom denna domstol vid flera tillfällen 
har slagit fast att restriktiva abortlagar 
och bristande genomförande kränker 
kvinnors mänskliga rättigheter107.
_________________ _________________

1a Antagna texter, P7_TA(2013)0548.
103 2017 stod abort på grund av 
fosterskador för 97,9 procent av alla 
behandlingar: Centrum för 
hälsoinformationssystem, rapporter från 
statistikforskningsprogrammet MZ-29, 
offentliggjorda på den polska sejmens 
webbplats. 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 Se även dokumentet från 
december 2017 från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter, 
Women’s sexual and reproductive health 
and rights in Europe; uttalandet av den 
22 mars 2018 från FN-experter som ger 
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råd åt FN:s arbetsgrupp om 
diskriminering av kvinnor samt uttalandet 
av den 14 april 2020 från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (ännu inte publicerat i den 
offentliga tidningen).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Europadomstolens dom av den 20 
mars 2007, Tysiąc mot Polen (ansökan nr 
5410/03); Europadomstolens dom av den 
20 mars 2007, R.R. mot Polen (ansökan 
nr 27617/04); Europadomstolens dom av 
den 30 oktober 2012, P. och S. mot Polen 
(ansökan nr 57375/08).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Ändringsförslag 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet påminner om 
att tidigare försök att ytterligare begränsa 
rätten till abort, som i Polen redan är 
bland de mest begränsade i unionen, 
stoppades 2016 och 2018 som ett resultat 
av ett massivt motstånd från polska 
medborgare såsom detta kom till uttryck i 
”de svarta marscherna”. De polska 
myndigheterna uppmanas kraftfullt att 
överväga att upphäva den lag som 
begränsar kvinnors och flickors tillgång 
till akut-p-piller.

56. Europaparlamentet betonar att 
förslaget beträffande abort är ett 
medborgarinitiativ, inte ett 
regeringsinitiativ, som lades fram den 30 
november 2017 av en grupp på minst 
100 000 därtill berättigade personer och 
kom från lagstiftningsinitiativkommittén 
”Stoppa aborter”. Parlamentet erinrar om 
att projektet i enlighet med gällande 
regler lades fram för åtgärd av 
parlamentet och har funnits på 
dagordningen i mer än två och ett halvt 
år.
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