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11.9.2020 A9-0138/112

Ændringsforslag 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 56 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56a. minder om, at folkeretten ikke 
anerkender den såkaldte ret til abort, og 
ingen bindende traktat anerkender en 
sådan ret, og at ECHR gentagne gange 
har understreget, at retten til privatliv ikke 
kan fortolkes som samtykke til den 
såkaldte ret til abort; minder om, at en 
sådan ret endvidere ikke kan anses for at 
være international sædvane, da adgangen 
til abort i langt størstedelen af de lande, 
som tillader denne adgang, udgør 
immunitet fra straffesager og ikke 
defineres som en ret;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Ændringsforslag 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Overskrift 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Hadefuld tale, offentlig diskrimination, 
vold mod kvinder, vold i hjemmet og 
intolerant adfærd over for mindretal og 
andre sårbare grupper, herunder LGBTI-
personer

udgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Ændringsforslag 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. opfordrer indtrængende de polske 
myndigheder til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til kraftigt at bekæmpe 
racistiske hadefulde udtalelser og 
tilskyndelse til vold, (online og offline), og 
fordømmer offentligt og tager afstand fra 
hadefulde udtalelser fra offentlige 
personer, herunder politikere og 
mediepersoner108, til at bekæmpe 
fordomme og negative følelser over for 
nationale og etniske minoriteter 
(herunder romaer), migranter, flygtninge 
og asylansøgere og at sikre en effektiv 
håndhævelse af de love, der erklærer 
partier eller organisationer, som fremmer 
eller tilskynder til racediskrimination, 
ulovlige;109; opfordrer de polske 
myndigheder til at efterkomme 
henstillingerne fra De Forenede 
Nationers Komité om Bekæmpelse af 
Racediskrimination110 fra 2019;

57. understreger, at den polske 
regering overvåger forbrydelser motiveret 
af fordomme, og at omfanget af denne 
overvågning omfatter oplysninger om 
forberedende sager om hadforbrydelser, 
som føres (af politiet) i hele landet; 
påpeger, at hadforbrydelser på grund af 
deres store sociale skadevirkninger indgår 
i politiets øverstkommanderendes 
prioriteter; bemærker, at 
uddannelsesaktiviteter også gennemføres 
med henblik på at give politifolk den viden 
og de færdigheder, som er nødvendige for 
at forebygge og bekæmpe 
hadforbrydelser;

_________________
108 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
november 2017, punkt 18. PACE, 
resolution 2316 (2020) af 28. januar 2020 
om de demokratiske institutioners 
funktion i Polen, punkt 14; FN's 
Menneskerettighedskomité, Afsluttende 
bemærkninger om den syvende periodiske 
rapport om Polen, af 23. november 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, punkt 15-18.



AM\1213083DA.docx PE655.444v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

109 De Forenede Nationers Komité om 
Bekæmpelse af Racediskrimination, 
afsluttende bemærkninger om Polens 
kombinerede 22.-24. periodiske rapporter, 
august 2019.
110 Ibid.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Ændringsforslag 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 58

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58. er dybt bekymret over den polske 
vicejustitsministers nylige erklæring om, 
at Polen bør opsige Europarådets 
konvention om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet (Istanbulkonventionen); 
tilskynder de polske myndigheder til at 
foretage en praktisk og effektiv 
gennemførelse af denne konvention, 
herunder ved at sikre anvendelse af de 
eksisterende bestemmelser i hele landet, 
samt tilvejebringe et tilstrækkeligt antal 
og en tilstrækkelig kvalitet af krisecentre 
for kvinder, der er ofre for vold, og deres 
børn;

58. glæder sig over de polske 
myndigheders handlinger med hensyn til 
at fordømme fremmedfjendske og 
fascistiske hadforbrydelser eller hadefuld 
tale og opfordrer de polske myndigheder 
til at træffe yderligere foranstaltninger i 
denne henseende;

Or. en



AM\1213083DA.docx PE655.444v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

11.9.2020 A9-0138/116

Ændringsforslag 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 59

Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. noterer sig, at resultaterne af 
LGBTI II-undersøgelsen fra maj 2020, 
som blev foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, fremhæver 
en stigning i intolerance og vold i Polen 
over for LGBTI-personer og en 
fuldstændig manglende tro på statens 
bekæmpelse af fordomme og intolerance 
hos polske LGBTI-respondenter, idet den 
registrerer den laveste andel i Union (blot 
4 %) og den højeste andel af 
respondenter, der undgår visse steder af 
frygt for at blive overfaldet, chikaneret 
eller truet (79 %);

59. minder om, at Republikken Polens 
forfatning bekræfter forbuddet mod 
forskelsbehandling af nogen af en hvilken 
som helst grund;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Ændringsforslag 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 60 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. minder – også i forbindelse med 
kampagnen op til præsidentvalget i 2020 – 
om den holdning, som Parlamentet gav 
udtryk for i sin beslutning af 18. december 
2019, hvori det på det kraftigste fordømte 
enhver forskelsbehandling af LGBTI-
personer og krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder fra 
myndighedernes side, herunder hadefulde 
udtalelser fra offentlige myndigheder og 
folkevalgte beslutningstagere, forbud mod 
og utilstrækkelig beskyttelse mod angreb 
på Pride-parader og 
oplysningsprogrammer, erklæringer om 
"LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen og 
vedtagelsen af "regionale chartre for 
familierettigheder", der navnlig 
diskriminerer mod familier med enlige 
forsørgere og LGBTI-familier; bemærker 
den manglende forbedring af situationen 
for LGBTI-personer i Polen siden 
vedtagelsen af denne beslutning, og at den 
mentale og fysiske sikkerhed for polske 
LGBTI-personer er særligt udsat; minder 
om, at den polske 
menneskerettighedskommissærs fordømte 
sådanne handlinger og indgav ni klager 
til forvaltningsdomstole med påstand om, 
at LGBTI-fri områder er i strid med EU-
retten, og at Kommissionen og 
internationale organisationer også 
fordømte disse handlinger; minder om, at 

60. gentager sin opfordring til, at 
forskelsbehandling af LGBTI-personer fra 
personer, der udfører offentlige 
funktioner, herunder hadefulde udtalelser 
og overtrædelse af personlige rettigheder, 
bør fordømmes, og opfordrer 
Kommissionen til at fordømme en sådan 
forskelsbehandling;
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finansiering under samhørighedsfondene 
ikke må forskelsbehandle på grund af 
seksuel orientering, og at kommuner, der 
fungerer som arbejdsgivere, skal 
respektere Rådets direktiv 
2000/78/EF111, som forbyder 
forskelsbehandling og chikane på grund af 
seksuel orientering i forbindelse med 
beskæftigelse112; opfordrer de polske 
myndigheder til at gennemføre 
Domstolens og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
retspraksis og i denne forbindelse tage 
hånd om situationen med ægtefæller og 
forældre af samme køn med henblik på at 
sikre, at de kan udøve retten til 
ikkeforskelsbehandling i lovgivningen og 
i praksis113; fordømmer retssagerne mod 
de civilsamfundsaktivister, der udgav det 
såkaldte "Atlas over had", som 
dokumenterer tilfælde af homofobi i 
Polen; opfordrer kraftigt den polske 
regering til at sikre den retlige beskyttelse 
af LGBTI-personer mod alle former for 
hadforbrydelser og hadefuld tale;****
_________________
111 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. 
november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16)
112 Europa-Kommissionen, GD REGIO, 
skrivelse af 27. maj 2020 til 
myndighederne i de polske regioner 
Lublin, Łódź, Małopolskie, Podkarpackie 
og Świętokrzyskie. også Domstolens dom 
af 23. april 2020, NH mod Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Domstolens dom af 5. juni 2018, 
Coman, C-673/16,ECLI:EU:C:2018:385; 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 2. 
marts 2010, Kozak mod Polen (begæring 
nr. 13102/02); Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 22. 
januar 2008, E.B. mod Frankrig 
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(begæring nr. 43546/02); Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom af 19. februar 2013, X m.fl. mod 
Østrig (begæring nr. 19010/07); Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom af 30. juni 2016, Taddeucci og 
McCall mod Italien (begæring nr. 
51362/09); Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 21. 
juli 2015, Oliari m.fl. mod Italien 
(begæring nr. 18766/11 og 36030/11); 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 14. 
december 2017, Orlandi m.fl. mod Polen 
(begæring nr. 26431/12, 26742/12, 
44057/12 og 60088/12). Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 14. 
januar 2020, Beizaras og Levickas mod 
Litauen (begæring nr. 41288/15);

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Ændringsforslag 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 61

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61. bemærker, at manglen på et 
uafhængigt retsvæsen i Polen allerede er 
begyndt at påvirke den gensidige tillid 
mellem Polen og andre medlemsstater, 
især inden for det retlige samarbejde i 
straffesager, idet de nationale domstole 
har nægtet eller tøvet med at frigive 
polske mistænkte under den europæiske 
arrestordre på grund af stor tvivl om det 
polske retsvæsens uafhængighed; mener, 
at truslen mod ensartetheden i Unionens 
retssystem som følge af nedbrydningen af 
retsstatsprincippet i Polen er særlig 
alvorlig; påpeger, at gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne kun kan genetableres, 
når de værdier, der er nedfældet i artikel 2 
i TEU, respekteres;

61. anerkender, at spørgsmålet om et 
uafhængigt retsvæsen i Polen er et område, 
som hører under medlemsstaternes 
enekompetence og ikke kan danne 
grundlag for gensidig mistillid mellem 
Polen og andre medlemsstater, herunder 
inden for det retlige samarbejde i 
straffesager;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Ændringsforslag 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. opfordrer den polske regering til at 
overholde alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og til at gå i 
ærlig dialog med Kommissionen; 
understreger, at en sådan dialog skal 
gennemføres på en upartisk, 
evidensbaseret og samarbejdsorienteret 
måde; opfordrer den polske regering til at 
samarbejde med Kommissionen i 
overensstemmelse med princippet om 
loyalt samarbejde som fastsat i TEU; 
opfordrer den polske regering til hurtigt og 
fuldt ud at gennemføre Domstolens 
afgørelser og respektere EU-rettens 
forrang;

62. bekræfter, at den polske regering 
overholder alle bestemmelser vedrørende 
retsstatsprincippet og de grundlæggende 
rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, 
chartret, EMRK og de internationale 
menneskerettighedsstandarder, og at den er 
i direkte dialog med Kommissionen; 
anerkender de foranstaltninger, som den 
polske regering har truffet til hurtigt at 
gennemføre EU-Domstolens afgørelser og 
respektere EU-rettens forrang;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Ændringsforslag 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 63

Forslag til beslutning Ændringsforslag

63. opfordrer Rådet og Kommissionen 
til at afholde sig fra en snæver fortolkning 
af retsstatsprincippet og bruge proceduren 
i artikel 7, stk. 1, i TEU fuldt ud ved at 
tage fat på virkningerne af den polske 
regerings foranstaltninger for alle 
principperne i artikel 2 i TEU, herunder 
demokrati og grundlæggende rettigheder 
som fremhævet i denne betænkning;

udgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Ændringsforslag 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder 
retsstatsprincippet
2017/0360R(NLE)

Forslag til beslutning
Punkt 64

Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. opfordrer Rådet til så hurtigt som 
muligt at genoptage de formelle høringer – 
hvoraf den sidste blev afholdt helt tilbage i 
december 2018 – og i disse høringer at 
medtage alle de seneste og væsentlige 
negative udviklingstendenser inden for 
retsstatsforhold, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til endelig at handle i 
henhold til proceduren i artikel 7, stk. 1, i 
TEU ved at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Republikken Polen groft 
overtræder de værdier, der er nævnt i 
artikel 2 i TEU, i lyset af de overvældende 
beviser, som fremlægges i denne 
beslutning og i så mange rapporter fra 
internationale og europæiske 
organisationer, Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
praksis og rapporter fra 
civilsamfundsorganisationer; anbefaler på 
det kraftigste, at Rådet som opfølgning på 
høringerne retter konkrete henstillinger til 
Polen, jf. artikel 7, stk. 1, i TEU, og 
angiver fristerne for gennemførelsen af 
disse henstillinger; opfordrer endvidere 
Rådet til at forpligte sig til at vurdere 
gennemførelsen af disse henstillinger 
rettidigt; opfordrer Rådet til regelmæssigt 
at informere og inddrage Parlamentet og 
arbejde på en gennemsigtig måde for at 
give alle europæiske institutioner og 

64. ser ingen grund til, at Rådet skal 
genoptage de formelle høringer i 
forbindelse med at tage hensyn til alle de 
seneste og væsentlige præciseringer fra de 
polske myndigheder og resultaterne af 
denne procedure inden for retsstatsforhold, 
demokrati og grundlæggende rettigheder; 
anbefaler på det kraftigste, at Rådet, når 
det formulerer mulige henstillinger, fører 
en dialog med de polske myndigheder i 
overensstemmelse med princippet om 
partnerskab og respekt for polsk 
suverænitet, navnlig på områder, som 
ikke er omfattet af EU-kompetencer;
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organer samt 
civilsamfundsorganisationer mulighed for 
meningsfuld deltagelse og tilsyn;

Or. en


