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11.9.2020 A9-0138/112

Módosítás 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56a. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi 
jog nem ismeri el az úgynevezett 
abortuszhoz való jogot, és nincsen olyan 
kötelező jogi erővel bíró szerződés, amely 
elismerné ezt a jogot, továbbá az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ismételten 
hangsúlyozta, hogy a magánélethez való 
jogot nem lehet az úgynevezett 
abortuszhoz való joghoz való 
hozzájárulásként értelmezni; emlékeztet 
továbbá arra, hogy ilyen jog nemzetközi 
szokásként sem létezik, mivel az 
abortuszhoz való hozzáférést lehetővé tevő 
országok túlnyomó többségében ez a 
hozzáférés nem jognak minősül, hanem 
büntetőeljárás alóli mentességet jelent;
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11.9.2020 A9-0138/113

Módosítás 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 alcím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Gyűlöletbeszéd, nyilvános 
megkülönböztetés, a nők elleni erőszak, a 
családon belüli erőszak, valamint 
intoleráns magatartás a kisebbségekkel és 
más sebezhető csoportokkal szemben, 
beleértve az LMBTI-személyeket

törölve

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Módosítás 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. sürgeti a lengyel hatóságokat, 
hogy hozzanak meg minden ahhoz 
szükséges intézkedést, hogy határozottan 
fellépjenek a – többek között online és 
offline – folyó rasszista gyűlöletbeszéd és 
erőszakra uszítás ellen, nyilvánosan 
ítéljék el a közszereplők – köztük 
politikusok és médiaszereplők – általi 
rasszista gyűlöletbeszédet és 
határolódjanak el attól108, továbbá 
kezeljék a nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel (köztük romákkal), 
migránsokkal, menekültekkel és 
menedékkérőkkel szembeni előítéleteket és 
negatív érzéseket, és biztosítsák azoknak a 
törvényeknek a hatékony végrehajtását, 
amelyek jogellenessé nyilvánítják a 
rasszista megkülönböztetést népszerűsítő 
vagy szító pártokat vagy szervezeteket109; 
felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy 
tegyenek eleget a faji megkülönböztetés 
felszámolásával foglalkozó ENSZ-
bizottság 2019. évi ajánlásainak110;

57. hangsúlyozza, hogy a lengyel 
kormány nyomon követi az előítéletből 
fakadó bűncselekményeket, és e nyomon 
követés hatóköre kiterjed a gyűlölet-
bűncselekmények kapcsán az egész 
országban – a rendőrség által – 
lefolytatott előkészítő eljárásokra 
vonatkozó információkra is; rámutat arra, 
hogy a belőlük fakadó jelentős társadalmi 
kár miatt a gyűlölet-bűncselekmények a 
rendőrfőkapitány prioritásai közé 
tartoznak; megjegyzi, hogy oktatási 
tevékenységet is folytatnak annak 
érdekében, hogy a rendőrség tagjai 
megszerezzék a gyűlölet-bűncselekmények 
megelőzéséhez és felszámolásához 
szükséges ismereteket és készségeket;

_________________
108 Az Európai Parlament 2017. november 
15-i állásfoglalása, 18. pont; Az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2020. 
január 28-i, 2316 (2020) sz. állásfoglalása 
a lengyelországi demokratikus 
intézmények működéséről, 14. pont; 
ENSZ Emberi Jogi Bizottság (HRC), Záró 
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megjegyzések Lengyelország hetedik 
időközi jelentéséről, 2016. november 23., 
CCPR/C/POL/CO/7, 15–18. pont.
109 A faji megkülönböztetés 
felszámolásával foglalkozó ENSZ-
bizottság, Záró észrevételek Lengyelország 
kombinált huszonkettedik és 
huszonnegyedik időszakos jelentéséről, 
2019. augusztus.
110 Ugyanott.
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11.9.2020 A9-0138/115

Módosítás 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. mélységesen aggasztja 
Lengyelország igazságügyi 
miniszterhelyettesének közelmúltbeli 
nyilatkozata, amely szerint 
Lengyelországnak el kell ítélnie az 
Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak 
és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről 
és azok megelőzéséről szóló egyezményét 
(Isztambuli Egyezmény); ösztönzi a 
lengyel hatóságokat, hogy biztosítsák az 
egyezmény gyakorlati és hatékony 
alkalmazását, többek között azáltal, hogy 
az egész országban biztosítják a meglévő 
jogszabályok alkalmazását, valamint 
megfelelő számú és minőségű 
menedékotthont biztosítanak az erőszak 
áldozatává váló nők és gyermekeik 
számára;

58. üdvözli a lengyel hatóságok 
fellépéseit, amelyek keretében elítélték az 
idegengyűlölő és fasiszta gyűlölet-
bűncselekményeket és gyűlöletbeszédet, 
továbbá felszólítja a lengyel hatóságokat, 
hogy hozzanak további megfelelő 
intézkedéseket e tekintetben;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0138/116

Módosítás 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés.

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. rámutat arra, hogy az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége által 2020 
májusában elvégzett II. LMBTI-felmérés 
eredményei szerint Lengyelországban nőtt 
az LMBTI-személyekkel szembeni 
intolerancia és erőszak, a lengyel LMBTI 
válaszadók egyáltalán nem hisznek a 
kormány előítéletek és intolerancia elleni 
küzdelmében, és Unió-szerte itt a 
legalacsonyabb ez a százalékos arány 
(csak 4 %), miközben itt a legmagasabb 
azoknak a válaszadóknak az aránya, akik 
kerülnek bizonyos helyeket, mert félnek 
attól, hogy támadás, zaklatás vagy 
fenyegetés éri őket (79 %);

59. emlékeztet arra, hogy a Lengyel 
Köztársaság alkotmánya megerősíti a 
bárki ellen bármilyen alapon történő 
megkülönböztetés tilalmát;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Módosítás 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés – bevezető rész

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. emlékeztet – többek között a 2020. 
évi elnökválasztási kampánnyal 
kapcsolatban – a 2019. december 18-i 
állásfoglalásában kifejezett 
irányvonalára, amelyben határozottan 
elítélte a hatóságok részéről tapasztalható, 
LMBTI-személyekkel és alapvető 
jogaikkal szembeni, bármilyen jellegű 
megkülönböztetést, többek között a 
hatóságok és választott tisztviselők 
részéről elhangzó gyűlöletbeszédet, a 
Pride felvonulás, valamint a 
figyelemfelhívó programok és fellépések, 
például a Rainbow Friday betiltását vagy 
nem megfelelő védelmét, az úgynevezett 
„LMBT-ideológiától” mentes övezetek 
kihirdetését Lengyelországban, valamint a 
különösen az egyszülős és LMBTI-
családokkal szemben hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazó „regionális 
családjogi charták” elfogadását; 
megjegyzi, hogy az említett határozat 
elfogadása óta nem látszik javulás az 
LMBTI-személyek lengyelországi 
helyzetével kapcsolatban, és hogy a 
lengyel LMBTI-személyek mentális 
egészsége és fizikai biztonsága különösen 
veszélyeztetett; emlékeztet arra, hogy a 
lengyel emberi jogi biztos – aki kilenc 
panaszt nyújtott be a közigazgatási 
bíróságokhoz azzal érvelve, hogy az 
LMBTI-mentes övezetek sértik az uniós 

60. ismételten hangsúlyozza, hogy el 
kell ítélni az LMBTI-személyekkel 
szemben köztisztséget ellátó személyek 
által alkalmazott megkülönböztetést, 
többek között a gyűlöletbeszédet és a 
személyiségi jogaik megsértését, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy ítélje el a 
megkülönböztetés ezen eseteit;
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jogot –, valamint a Bizottság és a 
nemzetközi szervezetek elítélték ezeket az 
intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós alapok keretében történő 
kiadásokkal kapcsolatban nem 
alkalmazható megkülönböztetés szexuális 
irányultság alapján, és hogy a 
munkáltatóként eljáró 
önkormányzatoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a 2000/78/EK tanácsi 
irányelvet111, amely tiltja a 
foglalkoztatásban a szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést 
és zaklatást112; felszólítja a lengyel 
hatóságokat, hogy hajtsák végre a Bíróság 
és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, és ezzel 
összefüggésben foglalkozzanak az azonos 
nemű házastársak és szülők helyzetével 
annak érdekében, hogy biztosítsák 
számukra a jogi és tényszerű 
megkülönböztetésmentességhez való jog 
gyakorlását113; elítéli a homofóbia 
lengyelországi eseteit dokumentáló 
úgynevezett „Gyűlölet atlasza” térképet 
közzétevő civil társadalmi aktivisták elleni 
pereket; határozottan kéri a lengyel 
kormányt, hogy biztosítsa az LMBTI-
személyek jogi védelmét a gyűlölet-
bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd 
valamennyi formájával szemben;****
_________________
111 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. 
november 27.) a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.2., 16. 
o.);
112 Európai Bizottság, Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság, levél 
Lublin, Łódź, Kis-Lengyelország, 
Podkarpackie és Świętokrzyskie lengyel 
régiók hatóságaihoz, 2020. május 27. 
Lásd még: a Bíróság C-507/18 sz. 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI ügyben 2020. április 23-án hozott 
ítélete, ECLI:EU:C:2020:289.
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113 A Bíróság C-673/16 sz. Coman ügyben 
2018. június 5-én hozott 
ítélete,ECLI:EU:C:2018:385; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 13102/02. 
sz. Kozak kontra Lengyelország ügyben 
hozott 2010. március 2-i ítélete; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 43546/02. 
sz. E.B. kontra Franciaország ügyben 
hozott 2008. január 22-i ítélete; az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a 19010/07. 
sz. X. és mások kontra Ausztria ügyben 
hozott 2013. február 19-i ítélete; az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának az 
51362/09. sz. Taddeucci és McCall kontra 
Olaszország ügyben hozott 2016. június 
30-i ítélete; az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a 18766/11 és 36030/11. sz. 
Oliari és mások kontra Olaszország 
ügyben hozott 2015. július 21-i ítélete; az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
26431/12, 26742/12, 44057/12 és 60088/12 
sz. Orlandi és mások kontra Olaszország 
ügyben hozott 2017. december 14-i ítélete; 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 
41288/15. sz. Beizaras és Levickas kontra 
Litvánia ügyben hozott 2020. január 14-i 
ítélete.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Módosítás 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. megjegyzi, hogy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
hiánya máris kezd kihatni a 
Lengyelország és más tagállamok közötti 
kölcsönös bizalomra különösen a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés terén, mivel a nemzeti 
bíróságok elutasították vagy vonakodva 
teljesítették lengyel gyanúsítottak európai 
elfogatóparancs alapján történő átadását, 
mert komoly kétségek merültek fel a 
lengyel bíróság függetlenségével 
kapcsolatban; úgy véli, hogy az Unió 
jogrendjének egységességét súlyosan 
veszélyezteti a lengyel jogállamiság 
helyzetének romlása; rámutat, hogy a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat 
csak akkor lehet helyreállítani, ha 
biztosított az EUSZ 2. cikkében foglalt 
értékek tiszteletben tartása;

61. elismeri, hogy a lengyel 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
kérdése az adott tagállam kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, és nem szolgáltathat 
okot a Lengyelország és más tagállamok 
közötti kölcsönös bizalmatlanságra, a 
büntetőjogi ügyekkel kapcsolatos 
igazságszolgáltatási együttműködés terén 
sem;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Módosítás 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

62. felszólítja a lengyel kormányt, 
hogy teljesítse a Szerződésekben, a 
Chartában, az emberi jogok európai 
egyezményében és a nemzetközi emberi 
jogi normák által rögzített, jogállamisággal 
és alapjogokkal kapcsolatos valamennyi 
rendelkezést, valamint hogy folytasson 
őszinte párbeszédet a Bizottsággal; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen párbeszédet 
pártatlan, bizonyítékon alapuló és 
együttműködő módon kell folytatni; 
felszólítja a lengyel kormányt, hogy 
működjön együtt a Bizottsággal a lojális 
együttműködés elvének megfelelően, az 
EUSZ-ben meghatározottak szerint; 
felszólítja a lengyel kormányt, hogy 
gyorsan és teljes körűen hajtsa végre az 
Európai Unió Bíróságának ítéleteit és 
tartsa tiszteletben az uniós jog 
elsőbbségét;

62. megállapítja, hogy a lengyel 
kormány teljesíti a Szerződésekben, a 
Chartában, az emberi jogok európai 
egyezményében és a nemzetközi emberi 
jogi normák által rögzített, jogállamisággal 
és alapjogokkal kapcsolatos valamennyi 
rendelkezést, valamint hogy közvetlen 
párbeszédet folytat a Bizottsággal; 
tudomásul veszi a lengyel kormány által 
az Európai Unió Bírósága ítéleteinek 
gyors végrehajtása és az uniós jog 
elsőbbségének tiszteletben tartása 
érdekében hozott intézkedéseket;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Módosítás 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
63 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

63. felszólítja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy tartózkodjanak a 
jogállamiság elvének szűk értelmezésétől, 
és használják ki az EUSZ 7. cikkének 
(1) bekezdése szerinti eljárásban 
biztosított összes lehetőséget, és az EUSZ 
2. cikkében foglalt valamennyi elv 
tekintetében foglalkozzanak a lengyel 
kormány fellépésének következményeivel, 
ideértve a demokráciát és az e jelentésben 
hangsúlyozott alapvető jogokat;

törölve

Or. en
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Módosítás 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének 
megállapítása
2017/0360R(NLE)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
64 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

64. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb folytassa a formális 
meghallgatásokat – melyek közül a 
legutóbbit még 2018 decemberében 
tartották –, és e meghallgatások során 
térjen ki a jogállamisággal, a 
demokráciával és az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi friss és jelentős 
negatív fejleményre; sürgeti a Tanácsot, 
hogy tegyen végre lépéseket az EUSZ 
7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás 
értelmében azáltal, hogy a vonatkozó 
egyértelmű – és a jelen állásfoglalás, 
nemzetközi és európai szervezetek 
számtalan jelentése, az Európai Unió 
Bíróságának és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata, 
valamint a civil szervezetek jelentései is 
alátámasztott – bizonyítékokra tekintettel 
megállapítja az EUSZ 2. cikkében említett 
értékek Lengyel Köztársaság általi súlyos 
megsértésének egyértelmű veszélyét; 
határozottan javasolja, hogy a Tanács a 
meghallgatások nyomon követéseként az 
EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően intézzen konkrét 
ajánlásokat Lengyelországhoz, és tűzzön 
ki határidőket ezen ajánlások 
végrehajtására; felszólítja továbbá a 
Tanácsot, hogy vállaljon kötelezettséget 
ezen ajánlások végrehajtásának megfelelő 
időben történő értékelésére; felszólítja a 

64. nem tartja szükségesnek, hogy a 
Tanács folytassa a formális 
meghallgatásokat a jogállamisággal, a 
demokráciával és az alapvető jogokkal 
kapcsolatos, a lengyel hatóságok által 
nyújtott friss és jelentős magyarázatoknak 
és a jelen eljárás megállapításainak 
számításba vétele céljából; határozottan 
javasolja, hogy a Tanács az esetleges 
ajánlások kidolgozása során a partnerség 
elvének és Lengyelország szuverenitása 
tiszteletben tartásának megfelelően 
folytasson párbeszédet a lengyel 
hatóságokkal, különösen azon területeket 
illetően, amelyek nem tartoznak uniós 
hatáskörbe;



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Tanácsot, hogy rendszeresen tájékoztassa 
és szorosan vonja be a Parlamentet, és 
átlátható módon járjon el, lehetővé téve 
valamennyi európai intézmény és szerv, 
valamint a civil társadalmi szervezetek 
számára az érdemi részvételt és 
ellenőrzést;

Or. en


