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11.9.2020 A9-0138/112

Pakeitimas 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56a. primena, kad tarptautinėje teisėje 
nėra pripažįstama vadinamoji teisė į 
abortą ir tokia teisė nėra pripažinta 
jokioje privalomoje sutartyje, ir kad EŽTT 
ne kartą pabrėžė, jog teisė į asmeninį 
gyvenimą negali būti aiškinama kaip 
vadinamosios teisės į abortą suteikimas; 
primena, kad, be to, tokia teisė negali būti 
laikoma tarptautiniu papročiu, nes 
daugumoje šalių, kuriose numatyta 
galimybė atlikti abortą, tokia galimybė 
reiškia atleidimą nuo baudžiamosios 
atsakomybės ir nėra apibrėžiama kaip 
teisė;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Pakeitimas 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Neapykantą kurstančios kalbos, vieša 
diskriminacija, smurtas prieš moteris, 
smurtas šeimoje ir netolerantiškas elgesys, 
nukreiptas prieš mažumas ir kitas 
pažeidžiamas grupes, įskaitant LGBTI 
asmenis

Išbraukta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Pakeitimas 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primygtinai ragina Lenkijos 
valdžios institucijas imtis visų būtinų 
priemonių siekiant griežtai kovoti su 
rasistinėmis neapykantą kurstančiomis 
kalbomis ir smurto kurstymu, tiek 
internete, tiek realiame gyvenime, ir viešai 
pasmerkti visuomenės veikėjus, įskaitant 
politikus ir žiniasklaidos atstovus108, 
skleidžiančius rasistines neapykantą 
kurstančias kalbas, bei atsiriboti nuo jų, 
siekiant panaikinti išankstines nuostatas 
ir neigiamą požiūrį į nacionalines ir 
etnines mažumas (įskaitant romus), 
migrantus, pabėgėlius ir prieglobsčio 
prašytojus, taip pat užtikrinti veiksmingą 
teisės aktų, kuriais partijų ar 
organizacijų, skatinančių ar kurstančių 
rasinę diskriminaciją, veikla yra 
paskelbiama neteisėta, vykdymo 
užtikrinimą109; ragina Lenkijos valdžios 
institucijas laikytis Jungtinių Tautų 
Rasinės diskriminacijos panaikinimo 
komiteto 2019 m. rekomendacijų110;

57. pabrėžia, kad Lenkijos vyriausybė 
vykdo išankstiniu nusistatymu pagrįstų 
nusikaltimų stebėseną ir į šios stebėsenos 
sritį patenka informacija apie visoje šalyje 
įvykdytų neapykantos nusikaltimų 
parengiamąjį tyrimą (kurį atlieka 
policija); pažymi, kad neapykantos 
nusikaltimai dėl didelės socialinės žalos 
yra įtraukti į Policijos vyriausiojo vado 
prioritetų sąrašą; pažymi, kad taip pat 
organizuojama šviečiamoji veikla, 
siekiant policijos pareigūnams suteikti 
kovai su neapykantos nusikaltimais ir jų 
prevencijai reikalingas žinias ir įgūdžius;

_________________
108 2017 m. lapkričio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija, 18 dalis; Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
2020 m. sausio 28 d. rezoliucija Nr. 2316 
(2020) dėl demokratinių institucijų 
veikimo Lenkijoje, 14 dalis; 2016 m. 
lapkričio 23 d. JT Žmogaus teisių 
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komiteto baigiamosios pastabos dėl 
septintosios periodinės ataskaitos dėl 
Lenkijos (angl. „Concluding observations 
on the seventh periodic report of 
Poland“), CCPR/C/POL/CO/7, 15–
18 dalys.
109 Jungtinių Tautų Rasinės 
diskriminacijos panaikinimo komiteto 
baigiamosios pastabos dėl jungtinių 
periodinių ataskaitų Nr. 22–24 dėl 
Lenkijos, 2019 m. rugpjūčio mėn.
110 Ten pat.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Pakeitimas 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
58 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

58. yra labai susirūpinęs dėl neseniai 
Lenkijos teisingumo ministro pavaduotojo 
paskelbto pareiškimo, kad Lenkija turėtų 
denonsuoti Europos Tarybos konvenciją 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo 
konvenciją); ragina Lenkijos valdžios 
institucijas praktiškai ir veiksmingai 
taikyti šią Konvenciją, be kita ko, 
užtikrinant galiojančių teisės aktų 
taikymą visoje šalyje, taip pat pasirūpinti, 
kad būtų pakankamas skaičius kokybiškų 
prieglaudų smurto aukomis tapusioms 
moterims ir jų vaikams;

58. palankiai vertina Lenkijos valdžios 
institucijų veiksmus, kuriais pasmerkiami 
ksenofobiniai ir fašistiniai neapykantos 
nusikaltimai ar neapykantos retorika, ir 
ragina Lenkijos valdžios institucijas tęsti 
šios krypties veiklą;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Pakeitimas 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. atkreipia dėmesį į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
2020 m. gegužės mėn. atliktą antrąjį 
LGBTI tyrimą, kuris rodo, kad Lenkijoje 
didėja netolerancija ir smurtas prieš 
LGBTI asmenis, Lenkijos LGBTI 
respondentai visiškai nepasitiki 
vyriausybės pastangomis kovoti su 
išankstiniu nusistatymu ir netolerancija, 
nes užfiksuotas žemiausias tokio 
pasitikėjimo procentas visoje Sąjungoje 
(tik 4 proc.) ir kartu didžiausia procentinė 
dalis respondentų, kurie vengia vykti į tam 
tikras vietas, nes bijo būti užpulti, prie jų 
gali būti priekabiaujama arba jiems 
grasinama (79 proc.);

59. primena, kad Lenkijos Respublikos 
Konstitucijoje yra patvirtintas kiekvieno 
asmens diskriminacijos bet kokiu 
pagrindu draudimas;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Pakeitimas 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalies įžanginė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. primena – taip pat atsižvelgdamas 
ir į 2020 m. prezidento rinkimų kampaniją 
– savo poziciją, išreikštą 2019 m. gruodžio 
18 d. rezoliucijoje, kurioje jis griežtai 
pasmerkė bet kokią valdžios institucijų 
vykdomą LGBTI asmenų diskriminaciją ir 
jų pagrindinių teisių pažeidimus, įskaitant 
valdžios institucijų ir išrinktų pareigūnų 
neapykantą kurstančias kalbas, „Pride“ 
eitynių ir informuotumo didinimo 
programų draudimą ir nepakankamą 
apsaugą nuo prieš jas nukreiptų išpuolių, 
Lenkijoje paskelbtas zonas be 
vadinamosios LGBT ideologijos ir 
vadinamųjų regioninių šeimos teisių 
chartijų, kuriomis visų pirma 
diskriminuojami vieniši tėvai ir LGBTI 
šeimos, priėmimą; atkreipia dėmesį į tai, 
kad nuo minėtos rezoliucijos priėmimo 
LGBTI asmenų padėtis Lenkijoje 
nepagerėjo ir kad Lenkijos LGBTI 
asmenų psichikos sveikatai ir fiziniam 
saugumui kyla ypač didelis pavojus; 
primena, kad tokius veiksmus pasmerkė 
ne tik Komisija ir tarptautinės 
organizacijos, bet ir Lenkijos žmogaus 
teisių komisaras, kuris administraciniams 
teismams pateikė devynis skundus, 
kuriuose teigiama, kad zonos be LGBT 
pažeidžia Sąjungos teisę; primena, kad 
sanglaudos fondų lėšos neturi būti 
naudojamos siekiant diskriminuoti dėl 

60. dar kartą ragina pasmerkti 
asmenų, vykdančių viešąsias funkcijas, 
vykdomą LGBTI asmenų diskriminaciją, 
įskaitant neapykantos retoriką ir 
asmeninių laisvių pažeidimą, ir ragina 
Komisiją pasmerkti tokią diskriminaciją;
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seksualinės orientacijos ir kad 
savivaldybės, veikiančios kaip darbdaviai, 
privalo laikytis Tarybos direktyvos 
2000/78/EB111, kuria draudžiama 
diskriminacija ir priekabiavimas dėl 
seksualinės orientacijos užimtumo 
srityje112; ragina Lenkijos valdžios 
institucijas įgyvendinti atitinkamą 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismo praktiką ir atitinkamai 
spręsti tos pačios lyties sutuoktinių ir tėvų 
padėties klausimą, siekiant užtikrinti, kad 
jie teisiškai ir faktiškai galėtų naudotis 
teise į nediskriminavimą113; smerkia tai, 
kad pilietinės visuomenės aktyvistams, 
kurie paskelbė vadinamąjį „Neapykantos 
atlasą“, kuriame apžvelgiami homofobijos 
atvejai Lenkijoje, iškeltos bylos; 
primygtinai ragina Lenkijos vyriausybę 
užtikrinti teisinę LGBTI asmenų apsaugą 
nuo visų formų neapykantos nusikaltimų 
ir neapykantą kurstančių kalbų;
_________________
111 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus (OL L 303, 
2000 12 2, p. 16);
112 Europos Komisija, Regioninės ir 
miestų politikos GD, 2020 m. gegužės 27 
d. raštas Lenkijos Liublino, Lodzės, 
Mažosios Lenkijos, Pakarpatės ir Švento 
Kryžiaus vaivadijų valdžios institucijoms. 
Taip pat žr. 2020 m. balandžio 23 d. 
Teisingumo Teismo sprendimą 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113 2018 m. birželio 5 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; 2010 m. kovo 2 d. 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimas Kozak / Lenkija (ieškinys Nr. 
13102/02); 2008 m. sausio 22 d. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo sprendimas E. B. 
/ Prancūzija (ieškinys Nr. 43546/02); 2013 
m. vasario 19 d. Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimas X ir kt. / Austrija 
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(ieškinys Nr. 19010/07); 2016 m. birželio 
30 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimas Taddeucci ir McCall / Italija 
(ieškinys Nr. 51362/09); 2015 m. liepos 21 
d. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimas Oliari ir kt. / Italija (ieškinys 
Nr. 36030/11); 2017 m. gruodžio 14 d. 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimas Orlandi ir kt. / Italija 
(ieškiniai Nr. 26431/12, 26742/12, 
44057/12 ir 60088/12); 2020 m. sausio 14 
d. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimas Beizaras ir Levickas / Lietuva 
(ieškinys Nr. 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Pakeitimas 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. pažymi, kad Lenkijos teismų 
nepriklausomumo stoka jau pradėjo daryti 
poveikį Lenkijos ir kitų valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimui, visų pirma 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose srityje, 
atsižvelgiant į tai, kad dėl didelių abejonių 
Lenkijos teismų nepriklausomumu 
nacionaliniai teismai atsisakė arba 
dvejojo perduoti įtariamus lenkus pagal 
Europos arešto orderio procedūrą; mano, 
kad teisinės valstybės padėties blogėjimas 
Lenkijoje kelia ypač didelę grėsmę 
Sąjungos teisinės tvarkos vienodumui; 
pažymi, kad valstybių narių tarpusavio 
pasitikėjimas gali būti atkurtas tik tada, 
kai bus užtikrinta, kad paisoma ES 
sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų vertybių;

61. pripažįsta, kad Lenkijos teismų 
nepriklausomumo klausimas yra sritis, 
kuri priklauso išimtinei šios valstybės 
narės kompetencijai, ir tai negali būti 
Lenkijos ir kitų valstybių narių tarpusavio 
nepasitikėjimo pagrindu, įskaitant 
teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose srityje;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Pakeitimas 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
62 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

62. ragina Lenkijos vyriausybę laikytis 
visų su teisinės valstybės principu susijusių 
nuostatų ir Sutartyse, Chartijoje, EŽTK ir 
tarptautiniuose žmogaus teisių standartuose 
įtvirtintų pagrindinių teisių ir pradėti 
sąžiningą dialogą su Komisija; pabrėžia, 
kad toks dialogas turi vykti nešališkai, 
būti pagrįstas įrodymais ir 
bendradarbiavimu; ragina Lenkijos 
vyriausybę bendradarbiauti su Komisija 
pagal ES sutartyje nustatytą lojalaus 
bendradarbiavimo principą; ragina 
Lenkijos vyriausybę skubiai ir 
visapusiškai įgyvendinti Teisingumo 
Teismo sprendimus ir paisyti Sąjungos 
teisės viršenybės;

62. tvirtina, kad Lenkijos vyriausybė 
laikosi visų su teisinės valstybės principu 
susijusių nuostatų ir Sutartyse, Pagrindinių 
teisių chartijoje, EŽTK ir tarptautiniuose 
žmogaus teisių standartuose įtvirtintų 
pagrindinių teisių, ir teigia, kad Lenkija 
dalyvauja tiesioginiame dialoge su 
Komisija; pripažįsta priemones, kurių 
ėmėsi Lenkijos vyriausybė siekdama 
skubiai įgyvendinti Teisingumo Teismo 
sprendimus ir paisyti Sąjungos teisės 
viršenybės;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Pakeitimas 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
63 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

63. ragina Tarybą ir Komisiją 
susilaikyti nuo siauro teisinės valstybės 
principo aiškinimo ir visapusiškai 
pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 
dalyje numatyta procedūra sprendžiant 
Lenkijos vyriausybės veiksmų poveikio 
visiems ES sutarties 2 straipsnyje 
įtvirtintiems principams, įskaitant 
demokratiją ir pagrindines teises, kaip 
nurodyta šiame pranešime, klausimą;

Išbraukta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Pakeitimas 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, 
nustatymas
2017/0360R(NLE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
64 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

64. ragina Tarybą kuo greičiau 
atnaujinti oficialius klausymus, kurių 
paskutinis įvyko 2018 m. gruodžio mėn., ir 
per šiuos klausymus atsižvelgti į visus 
naujausius ir svarbius neigiamus 
pokyčius teisinės valstybės, demokratijos ir 
pagrindinių teisių srityse; primygtinai 
ragina Tarybą pagaliau imtis veiksmų 
pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą procedūrą ir nustatyti, jog yra 
aiškus pavojus, kad Lenkijos Respublika 
gali šiurkščiai pažeisti ES sutarties 
2 straipsnyje nurodytas vertybes, 
atsižvelgiant į gausybę įrodymų, pateiktų 
šioje rezoliucijoje ir daugybėje 
tarptautinių ir Europos organizacijų 
ataskaitų, Teisingumo Teismo ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
pranešimuose; primygtinai rekomenduoja 
Tarybai po klausymų pateikti konkrečias 
rekomendacijas Lenkijai, kaip įtvirtinta 
ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje, ir 
nurodyti šių rekomendacijų įgyvendinimo 
terminus; be to, ragina Tarybą 
įsipareigoti laiku įvertinti šių 
rekomendacijų įgyvendinimą; ragina 
Tarybą nuolat informuoti Parlamentą ir 
užtikrinti aktyvų jo dalyvavimą, taip pat 
dirbti skaidriai, kad visos Europos 
Sąjungos institucijos ir įstaigos bei 
pilietinės visuomenės organizacijos galėtų 

64. nemano, jog Tarybai būtina 
atnaujinti oficialius klausymus, 
atsižvelgiant į naujausius ir svarbius 
Lenkijos valdžios institucijų pateiktus 
paaiškinimus ir šios procedūros išvadas 
teisinės valstybės, demokratijos ir 
pagrindinių teisių srityse; primygtinai 
rekomenduoja Tarybai, rengiant galimas 
rekomendacijas, palaikyti dialogą su 
Lenkijos valdžios institucijomis pagal 
partnerystės principą ir gerbti Lenkijos 
suverenitetą, ypač tose srityse, kurios 
nepriklauso Sąjungos kompetencijai;
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prasmingai dalyvauti ir vykdyti priežiūrą;

Or. en


