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11.9.2020 A9-0138/112

Alteração 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 56-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

56-A. Recorda que o direito 
internacional não reconhece o chamado 
direito ao aborto, que nenhum tratado 
vinculativo reconhece esse direito e que o 
TEDH sublinhou reiteradamente que o 
direito à vida privada não pode ser 
interpretado como uma aquiescência ao 
chamado direito ao aborto; relembra que 
esse direito não pode, além disso, ser 
considerado um costume internacional, 
uma vez que, na esmagadora maioria dos 
países que permitem o acesso ao aborto, 
esse acesso constitui uma imunidade em 
relação a um processo penal e não está 
definido como um direito;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Alteração 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
Subtítulo 25

Proposta de resolução Alteração

Incitação ao ódio, discriminação pública, 
violência contra as mulheres, violência 
doméstica e comportamento intolerante 
para com as minorias e outros grupos 
vulneráveis, nomeadamente as pessoas 
LGBTI

Suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Alteração 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Insta as autoridades polacas a 
tomarem todas as medidas necessárias 
para combater com firmeza a incitação ao 
ódio e à violência, em linha e fora de 
linha, e a condenarem e se distanciarem 
da incitação ao ódio racista por figuras 
públicas, nomeadamente políticos e 
representantes dos meios de comunicação 
social108, de forma a combater os 
preconceitos e os sentimentos negativos 
contra minorias nacionais e étnicas 
(designadamente os Roma), migrantes, 
refugiados e requerentes de asilo e 
assegurar uma aplicação efetiva das leis 
que proíbem partidos ou organizações que 
promovam ou incitem a discriminação 
racial109 ;  exorta as autoridades polacas a 
cumprirem as recomendações de 2019 do 
Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação da Discriminação Racial110;

57. Salienta que o Governo polaco 
acompanha os crimes motivados por 
preconceito e que o âmbito desse 
acompanhamento inclui informações 
sobre os procedimentos preparatórios 
para crimes de ódio perpetrados (pelas 
autoridades policiais) em todo o país; 
salienta que, devido à sua elevada 
nocividade social, os crimes de ódio estão 
incluídos nas prioridades do comandante 
supremo da Polícia; observa que também 
são desenvolvidas atividades de formação 
destinadas a dotar os agentes da polícia 
com os conhecimentos e as competências 
necessárias para prevenir e combater os 
crimes de ódio;

_________________
108 Resolução do Parlamento Europeu de 
15 de novembro de 2017, n.º 18;  APCE, 
Resolução 2316 (2020), de 28 de janeiro 
de 2020, sobre o funcionamento das 
instituições democráticas na Polónia, 
n.º 14; Comité dos Direitos Humanos 
(CDH) da ONU, Observações finais sobre 
o sétimo relatório periódico da Polónia, 
23 de novembro de 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, n.ºs 15-18.
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109 Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação da Discriminação Racial, 
Observações finais sobre o 22.º, 23.º e 24.º 
relatórios periódicos combinados da 
Polónia, agosto de 2019.
110 Ibid.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Alteração 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Está profundamente preocupado 
com a recente declaração do vice-ministro 
da Justiça polaco de que a Polónia deve 
denunciar a Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica (Convenção de 
Istambul); incentiva as autoridades 
polacas a darem aplicação prática e 
efetiva à Convenção de Istambul, 
nomeadamente garantindo que a 
legislação em vigor seja aplicada em todo 
o país e que seja disponibilizado um 
número suficiente e de qualidade de 
refúgios para as mulheres vítimas de 
violência e os seus filhos;

58. Congratula-se com as ações das 
autoridades polacas que condenam o crime 
de ódio ou o incitamento ao ódio de 
natureza xenófoba ou fascista e insta as 
autoridades polacas a desenvolverem mais 
ações adequadas neste sentido;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Alteração 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Assinala que o segundo inquérito 
sobre pessoas LGBTI realizado em maio 
de 2020 pela Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia revela 
um aumento da intolerância e violência 
na Polónia contra as pessoas LGBTI e 
uma total descrença dos inquiridos 
LGBTI polacos no combate do governo 
contra o preconceito e a intolerância, com 
a percentagem de confiança mais baixa 
em toda a União (apenas 4 %) e a 
percentagem mais elevada de inquiridos 
que evitam certos locais por medo de 
serem agredidos, assediados ou 
ameaçados (79 %);

59. Recorda que a Constituição da 
República da Polónia confirma a 
proibição da discriminação contra 
qualquer pessoa, independentemente do 
motivo;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Alteração 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 60 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

60. Recorda, também no contexto da 
campanha para as eleições presidenciais 
de 2020, a posição que manifestou na sua 
resolução de 18 de dezembro de 2019, em 
que denunciou com veemência a 
discriminação contra as pessoas LGBTI e a 
violação dos seus direitos fundamentais 
pelas autoridades públicas, 
nomeadamente a incitação ao ódio por 
parte de autoridades públicas e de 
funcionários eleitos, a proibição das 
marchas do Orgulho e de programas de 
sensibilização e a proteção inadequada 
contra os ataques a estes eventos, bem 
como o facto de determinadas zonas da 
Polónia terem sido proclamadas zonas 
isentas da chamada «ideologia LGBT» e 
de terem sido adotadas «Cartas Regionais 
dos Direitos da Família» que discriminam 
em especial as famílias monoparentais e 
as famílias LGBTI;  assinala a ausência 
de melhorias na situação das pessoas 
LGBTI na Polónia desde a adoção dessa 
resolução e que a saúde mental e a 
segurança física das pessoas LGBTI da 
Polónia estão particularmente expostas ao 
risco; recorda a condenação de tais ações 
pelo Comissário polaco para os Direitos 
Humanos, que apresentou nove queixas 
aos tribunais administrativos, alegando 
que as zonas sem LGBTI violam o direito 
da União, bem como pela Comissão e por 

60. Reitera o seu apelo à denuncia da 
discriminação contra pessoas LGBTI por 
parte de pessoas que exercem funções 
públicas, incluindo o incitamento ao ódio 
e a violação de direitos pessoais, e insta a 
Comissão a condenar essa discriminação;
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organizações internacionais; relembra 
que as despesas ao abrigo dos fundos de 
coesão não podem discriminar com base 
na orientação sexual e que os municípios 
que atuam como empregadores têm de 
respeitar a Diretiva 2000/78/CE do 
Conselho111 , que proíbe a discriminação 
e o assédio em razão da orientação sexual 
no emprego112  ;  insta as autoridades 
polacas a implementarem a 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos e, nesse contexto, a 
darem resposta à situação dos cônjuges e 
dos progenitores do mesmo sexo, com 
vista a assegurar que estes cidadãos 
usufruem do direito à não discriminação, 
na lei e na prática113;  condena os 
processos judiciais movidos contra os 
ativistas da sociedade civil que 
publicaram o chamado «Atlas do Ódio», 
que documenta casos de homofobia na 
Polónia; convida vivamente o Governo 
polaco a assegurar a proteção jurídica das 
pessoas LGBTI contra todas as formas de 
crimes de ódio e de discurso de ódio;****
_________________
111Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 
27 de novembro de 2000, que estabelece 
um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na atividade 
profissional (JO L 303 de 2.12.2000, p. 
16).
112Comissão Europeia, DG REGIO, carta 
às autoridades das regiões polacas de 
Lublin, Łódź, Małopolskie, Podkarpackie 
e Świętokrzyskie, 27 de maio de 2020.  Ver 
igualmente o acórdão do Tribunal de 
Justiça de 23 de abril de 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de 
junho de 2018, Coman, C 673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385;   acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 2 de março de 2010, Kozak c.  Polónia 
(queixa n.º 13102/02);  ECLI acórdão do 
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Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 22 de janeiro de 2008, E. B.  c. França 
(queixa n.º 43546/02);  acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 19 de fevereiro de 2013, X. e outros c.  
Áustria (queixa n.º 19010/07);  acórdão 
do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos de 30 de junho de 2016, 
Taddeucci e McCall c.  Itália (queixa n.º 
51362/09);  acórdão do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos de 21 de julho de 
2015, Oliari e outros c.  Itália (queixas 
n.ºs 18766/11 e 36030/11);  acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de 14 de dezembro de 2017, Orlandi e 
outros c.  Itália (queixas n.ºs 26431/12, 
26742/12, 44057/12 e 60088/12);  acórdão 
do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos de 14 de janeiro de 2020, 
Beizaras e Levickas c.  Lituânia (queixa 
n.º 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Alteração 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Observa que a falta de 
independência do poder judicial na Polónia 
já começou a afetar a confiança mútua 
entre a Polónia e diferentes Estados-
Membros, em especial no domínio da 
cooperação judiciária em matéria penal, 
atendendo à recusa ou hesitação dos 
tribunais nacionais em libertar suspeitos 
polacos ao abrigo do procedimento do 
mandado de detenção europeu devido a 
sérias dúvidas sobre a independência do 
sistema judicial polaco; considera que a 
ameaça à uniformidade da ordem jurídica 
da União criada pela deterioração do 
Estado de direito na Polónia é 
particularmente grave; salienta que a 
confiança mútua entre os 
Estados-Membros só pode ser 
restabelecida quando estiver garantida a 
observância dos valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE;

61. Reconhece que a questão da 
independência do poder judicial na Polónia 
é um domínio da competência exclusiva 
desse Estado-Membro e não pode 
constituir fundamento para desconfiança 
mútua entre a Polónia e diferentes 
Estados-Membros, incluindo no domínio 
da cooperação judiciária em matéria penal;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Alteração 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Insta o Governo polaco a cumprir 
todas as disposições relacionadas com o 
Estado de direito e os direitos 
fundamentais consagrados nos Tratados, na 
Carta, na CEDH e nas normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, e a empenhar-se num diálogo 
honesto com a Comissão; salienta que um 
tal diálogo deve ser conduzido de forma 
imparcial e cooperativa e basear-se em 
dados concretos; insta o Governo polaco a 
cooperar com a Comissão, em virtude do 
princípio de cooperação leal, tal como 
definido no TUE; apela ao Governo 
polaco para que aplique integralmente e 
com celeridade os acórdãos do Tribunal de 
Justiça e respeite o primado do direito da 
União;

62. Defende que o Governo polaco está 
a cumprir todas as disposições relacionadas 
com o Estado de direito e os direitos 
fundamentais consagrados nos Tratados, na 
Carta, na CEDH e nas normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, e está empenhado diretamente 
no diálogo com a Comissão; reconhece as 
medidas adotadas pelo Governo polaco 
para aplicar com celeridade os acórdãos do 
Tribunal de Justiça e respeitar o primado 
do direito da União;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Alteração 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 63

Proposta de resolução Alteração

63. Insta o Conselho e a Comissão a 
evitarem interpretações restritivas do 
princípio do Estado de direito e a 
utilizarem plenamente o potencial do 
procedimento previsto no artigo 7.º, n.º 1, 
do TUE, abordando as implicações da 
ação do Governo polaco em todos os 
princípios consagrados no artigo 2.º do 
TUE, designadamente a democracia e os 
direitos fundamentais, tal como salientado 
no presente relatório;

Suprimido

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Alteração 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Verificação da existência de um risco manifesto de violação grave, pela República da Polónia, 
do Estado de direito
2017/0360R(NLE)

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Exorta o Conselho a retomar as 
audições formais – a última das quais foi 
realizada em dezembro de 2018 – o mais 
rapidamente possível e a incluir nelas 
todos os desenvolvimentos mais recentes e 
negativos que ocorreram nos domínios do 
Estado de direito, da democracia e dos 
direitos fundamentais; apela ao Conselho 
para que siga finalmente o procedimento 
previsto no artigo 7.º, n.º 1, do TUE, 
declarando a existência de um risco 
manifesto de violação grave, por parte da 
República da Polónia, dos valores 
referidos no artigo 2.º do TUE, à luz das 
provas irrefutáveis apresentadas na 
presente resolução e em tantos relatórios 
de organizações internacionais e 
europeias, na jurisprudência do Tribunal 
de Justiça e do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos, bem como nos 
relatórios das organizações da sociedade 
civil; recomenda vivamente que, no 
seguimento das audições, o Conselho 
dirija recomendações concretas à Polónia, 
tal como previsto no artigo 7.º, n.º 1, do 
TUE, indicando os prazos para a 
aplicação de tais recomendações;  insta 
igualmente o Conselho a comprometer-se 
a avaliar a aplicação destas 
recomendações de forma atempada; 
solicita ao Conselho que mantenha o 
Parlamento regularmente informado e 

64. Considera que  não existem razões 
para o Conselho retomar as audições 
formais ao se ter em conta todos os 
esclarecimentos mais recentes e 
importantes prestados pelas autoridades 
polacas e as conclusões deste 
procedimento nos domínios do Estado de 
direito, da democracia e dos direitos 
fundamentais; recomenda vivamente que o 
Conselho, quando formular eventuais 
recomendações, mantenha o diálogo com 
as autoridades polacas, em conformidade 
com o princípio da parceria e no respeito 
da soberania polaca, designadamente nos 
domínios não abrangidos pelas 
competências da União;
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estreitamente envolvido, colaborando de 
forma transparente, de modo a permitir 
uma participação e supervisão 
significativas de todas as instituições e 
organismos europeus e das organizações 
da sociedade civil;

Or. en


