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11.9.2020 A9-0138/112

Amendamentul 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 56 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. reamintește că dreptul 
internațional nu recunoaște așa-numitul 
drept la avort și niciun tratat cu forță 
juridică obligatorie nu recunoaște un 
astfel de drept, iar CEDO a subliniat în 
repetate rânduri că dreptul la viață 
privată nu poate fi interpretat ca un 
consimțământ pentru așa-numitul drept la 
avort; reamintește că, în plus, nu se poate 
considera că un astfel de drept decurge 
dintr-o cutumă internațională, întrucât, în 
marea majoritate a țărilor care permit 
accesul la avort, acest acces este înțeles ca 
imunitate de jurisdicție penală, și nu este 
definit ca un drept;
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11.9.2020 A9-0138/113

Amendamentul 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Subtitlul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Discursul de incitare la ură, 
discriminarea publică, violența împotriva 
femeilor, violența domestică și 
comportamentul intolerant la adresa 
minorităților și a altor grupuri 
vulnerabile, inclusiv la adresa 
persoanelor LGBTI

eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Amendamentul 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. îndeamnă autoritățile poloneze să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
combate cu fermitate discursul de 
instigare la ură pe criterii rasiale și 
incitarea la violență, online și offline, să 
condamne în mod public și să se ia 
distanță față de discursul de instigare la 
ură pe criterii rasiale al unor personalități 
publice, inclusiv al unor politicieni și 
personalități din mass-media108, să 
abordeze problema prejudecăților și a 
sentimentelor negative față de minoritățile 
naționale și etnice (inclusiv romii), 
migranți, refugiați și solicitanții de azil și 
să asigure în mod efectiv respectarea 
legilor, interzicând părțile sau 
organizațiile care promovează sau incită 
la discriminarea pe criterii rasiale109; 
invită autoritățile poloneze să respecte 
recomandările din 2019 ale Comitetului 
ONU pentru eliminarea discriminării 
rasiale110;

57. subliniază că guvernul polonez 
monitorizează infracțiunile motivate de 
prejudecăți și că domeniul de aplicare al 
acestei monitorizări include informații 
privind procedurile pregătitoare pentru 
infracțiunile motivate de ură, derulate (de 
poliție) în întreaga țară; evidențiază că, 
din cauza nocivității lor sociale ridicate, 
infracțiunile motivate de ură sunt incluse 
în prioritățile comandantului-șef al 
Poliției; constată că se desfășoară, de 
asemenea, activități educative pentru a 
oferi ofițerilor de poliție cunoștințele și 
competențele necesare pentru a preveni și 
a combate infracțiunile motivate de ură;

_________________
108 Rezoluția PE din 15 noiembrie 2017, 
punctul 18; APCE, Rezoluția 2316 (2020) 
din 28 ianuarie 2020 privind funcționarea 
instituțiilor democratice în Polonia, 
punctul 14; Comitetul pentru Drepturile 
Omului al ONU (CDO), Observații finale 
cu privire la cel de-al șaptelea raport 
periodic asupra Poloniei, 23 noiembrie 
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2016, CCPR/C/POL/CO/7, punctele 15-
18.
109 Comitetul Organizației Națiunilor 
Unite pentru eliminarea discriminării 
rasiale, Observații finale cu privire la cel 
de-al 22-lea și la cel de-al 24-lea raport 
combinat al Poloniei, august 2019.
110 Ibid.
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11.9.2020 A9-0138/115

Amendamentul 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. este profund îngrijorat de recenta 
declarație a vice-ministrului polonez al 
justiției, conform căreia Polonia ar trebui 
să denunțe Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul); încurajează 
autoritățile poloneze să pună în practică în 
mod eficace această Convenție, inclusiv 
asigurând aplicarea legislației existente la 
nivel național, precum și punând la 
dispoziție suficiente adăposturi adecvate 
pentru femeile care sunt victime ale 
violenței și pentru copiii acestora;

58. salută acțiunile autorităților 
poloneze de condamnare a infracțiunilor 
motivate de ură sau a discursului de 
instigare la ură cu caracter xenofob și 
fascist și invită autoritățile poloneze să ia 
în continuare măsuri adecvate în această 
privință;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Amendamentul 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. Observă că al doilea sondaj privind 
persoanele LGBTI din mai 2020, efectuat 
de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, 
evidențiază o intensificare a intoleranței și 
a violenței împotriva persoanelor LGBTI 
în Polonia și o neîncredere totală a 
respondenților LGBTI din Polonia în 
măsurile guvernului de combatere a 
prejudecăților și a intoleranței, această 
țară înregistrând cel mai mic procent din 
întreaga UE (doar 4 %) în acest sens și cel 
mai mare procent de respondenți care 
evită să meargă în anumite locuri de 
teamă că vor fi atacați, hărțuiți sau 
amenințați (79 %);

59. reamintește că Constituția 
Republicii Polone confirmă că este 
interzisă discriminarea oricărui cetățean, 
din orice motiv;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Amendamentul 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – partea introductivă

Propunere de rezoluție Amendamentul

60. Reamintește, și în contextul 
campaniei prezidențiale din 2020, poziția 
exprimată în Rezoluția sa din 18 
decembrie 2019, în care a denunțat cu 
fermitate orice discriminare față de 
persoanele LGBTI și încălcarea 
drepturilor lor fundamentale de către 
autoritățile publice, inclusiv discursul de 
incitare la ură al autorităților publice și al 
funcționarilor aleși, interzicerea 
evenimentelor Pride și a programelor de 
sensibilizare și protecția 
necorespunzătoare împotriva atacurilor la 
adresa acestora, precum și declararea 
unor zone scutite de așa-numita 
„ideologie LGBT” în Polonia și adoptarea 
unor „carte regionale a drepturilor 
familiale”, discriminatoare în special față 
de familiile monoparentale și LGBTI; 
constată că situația persoanelor LGBTI 
din Polonia nu s-a îmbunătățit deloc de la 
adoptarea rezoluției respective și că 
sănătatea mintală și siguranța fizică a 
persoanelor LGBTI din Polonia sunt 
deosebit de vulnerabile; reamintește că 
astfel de acțiuni au fost condamnate de 
către Comisarul polonez pentru drepturile 
omului, care a depus nouă plângeri pe 
lângă instanțele administrative, susținând 
că zonelor fără LGBTI încalcă dreptul 
Uniunii, precum și de către Comisie și 
organizațiile internaționale; reamintește 

60. își reiterează solicitarea de a fi 
denunțate cazurile de discriminare a 
persoanelor LGBTI de către persoanele 
care exercită funcții publice, inclusiv 
discursul de incitare la ură și încălcarea 
drepturilor personale, și invită Comisia să 
condamne această discriminare;
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că cheltuielile din cadrul fondurilor de 
coeziune nu trebuie să ducă la 
discriminare pe baza orientării sexuale și 
că municipalitățile care acționează în 
calitate de angajatori trebuie să respecte 
Directiva 2000/78/CE a Consiliului111, 
care interzice discriminarea și hărțuirea 
pe motive de orientare sexuală în ceea ce 
privește încadrarea în muncă112; invită 
autoritățile poloneze să pună în aplicare 
jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție și a Curții Europene a Drepturilor 
Omului și, în acest context, să abordeze 
situația persoanelor căsătorite și a 
părinților de același sex în vederea 
asigurării exercitării dreptului lor la 
nediscriminare în drept și în fapt113; 
condamnă acțiunile în instanță inițiate 
împotriva activiștilor societății civile care 
au publicat așa-zisul „Atlas al urii”, ce 
documentează cazurile de homofobie din 
Polonia; invită insistent guvernul polonez 
să asigure protecția juridică a persoanelor 
LGBTI împotriva tuturor formelor de 
infracțiuni motivate de ură și de 
discursuri care incită la ură;****
_________________
111 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă (JO L 303, 
2.12.2000, p. 16).
112Comisia Europeană, DG REGIO, 
scrisoare adresată autorităților din 
regiunile poloneze din Lublin, Łódź, 
Polonia Mică, Podkarpackie și 
Świętokrzyskie, 27 mai 2020. Consultați, 
de asemenea, Hotărârea Curții de Justiție 
din 23 aprilie 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Hotărârea Curții de Justiție din 5 iunie 
2018, Coman, C-673/16, 
ECLI:EU:C:2018:385; Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 2 
martie 2010 în cauza Kozak împotriva 
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Poloniei (cererea nr. 13102/02). 
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor 
Omului din 22 ianuarie 2008 în cauza 
E.B. împotriva Franței (cererea 
nr. 43546/02). Hotărârea Curții Europene 
a Drepturilor Omului din 19 februarie 
2013 în cauza X și alții împotriva Austriei 
(cererea nr. 19010/07). Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 30 
iunie 2016 în cauza Taddeucci și McCall 
împotriva Italiei (cererea nr. 51362/09). 
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor 
Omului din 21 iulie 2015 în cauza Oliari 
și alții împotriva Italiei (cererile 
nr. 18766/11 și nr. 36030/11). Hotărârea 
Curții Europene a Drepturilor Omului din 
14 decembrie 2017 în cauza Orlandi și 
alții împotriva Italiei (cererile 
nr. 26431/12, nr. 26742/12, nr. 44057/12 
și nr. 60088/12). Hotărârea Curții 
Europene a Drepturilor Omului din 14 
ianuarie 2020 în cauza Beizaras și 
Levickas împotriva Lituaniei (cererea 
nr. 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Amendamentul 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. constată că lipsa de independență 
a sistemului judiciar din Polonia a început 
deja să afecteze încrederea reciprocă 
dintre Polonia și alte state membre, în 
special în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală, întrucât instanțele 
naționale au refuzat sau au ezitat să îi 
elibereze pe suspecții polonezi în temeiul 
procedurii mandatului european de 
arestare, din cauza îndoielilor profunde 
cu privire la independența sistemului 
judiciar polonez; consideră că 
deteriorarea statului de drept în Polonia 
constituie o amenințare deosebit de gravă 
la adresa uniformității ordinii juridice a 
Uniunii; subliniază că încrederea 
reciprocă între statele membre poate fi 
restabilită numai dacă valorile consacrate 
la articolul 2 din TUE sunt respectate;

61. recunoaște că aspectul 
independenței sistemului judiciar din 
Polonia este un domeniu care ține de 
competența exclusivă a statului membru 
respectiv și nu poate constitui un motiv 
pentru neîncrederea reciprocă între 
Polonia și alte state membre, inclusiv în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
penală;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Amendamentul 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită guvernul polonez să respecte 
toate dispozițiile referitoare la statul de 
drept și la drepturile fundamentale 
consacrate în tratate, în Cartă, în Convenția 
europeană a drepturilor omului și în 
standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului și să se angajeze într-
un dialog onest cu Comisia; subliniază că 
un astfel de dialog trebuie să se 
desfășoare într-un mod imparțial, bazat 
pe dovezi și pe cooperare; solicită 
guvernului polonez să coopereze cu 
Comisia în conformitate cu principiul 
cooperării loiale prevăzut de TUE; invită 
guvernul polonez să pună rapid și integral 
în aplicare hotărârile Curții de Justiție și să 
respecte supremația dreptului Uniunii;

62. afirmă că guvernul polonez 
respectă toate dispozițiile referitoare la 
statul de drept și la drepturile fundamentale 
consacrate în tratate, în Cartă, în Convenția 
europeană a drepturilor omului și în 
standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului și poartă un dialog 
direct cu Comisia; recunoaște măsurile 
luate de guvernul polonez pentru a pune 
rapid în aplicare hotărârile Curtea de 
justiție și a respecta supremația dreptului 
Uniunii;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Amendamentul 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunere de rezoluție Amendamentul

63. solicită Comisiei și Consiliului să 
nu interpreteze în sens restrâns principiul 
statului de drept și să folosească la 
maximum procedura prevăzută la 
articolul 7 alineatul (1) din TUE, 
abordând implicațiile acțiunilor 
guvernului Poloniei asupra tuturor 
principiilor consacrate la articolul 2 din 
TUE, inclusiv asupra democrației și a 
drepturilor fundamentale, astfel cum se 
evidențiază în prezentul raport;

eliminat

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Amendamentul 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatarea unui risc evident de încălcare gravă de către Republica Polonă a principiilor 
statului de drept
2017/0360R(NLE)

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunere de rezoluție Amendamentul

64. invită Consiliul să reia audierile 
formale - ultima dintre ele având loc în 
decembrie 2018 - cât mai curând posibil și 
să includă în audierile respective cele mai 
recente și importante evoluții negative în 
domeniul statului de drept, al democrației 
și al drepturilor fundamentale; îndeamnă 
Consiliul să acționeze în continuare în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 alineatul (1) din TUE, 
constatând că există un risc clar de 
încălcare gravă de către Republica 
Polonă a valorilor menționate la articolul 
2 din TUE, în lumina dovezilor 
copleșitoare în acest sens expuse în 
prezenta rezoluție și în numeroase 
rapoarte ale organizațiilor internaționale 
și europene, în jurisprudența Curții de 
Justiție și a Curții Europene a Drepturilor 
Omului și în rapoartele organizațiilor 
societății civile; recomandă ferm 
Consiliului să adreseze recomandări 
concrete Poloniei în urma audierilor, așa 
cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) 
din TUE, și să indice termene pentru 
punerea în aplicare a acestor 
recomandări; solicită, de asemenea, 
Consiliului să se angajeze să evalueze 
punerea în aplicare a acestor 
recomandări în timp util; invită Consiliul 
să asigure o informare periodică a 
Parlamentului și implicarea acestuia în 

64. nu consideră necesar ca Consiliul 
să reia audierile formale în contextul luării 
în considerare a celor mai recente și 
importante clarificări furnizate de 
autoritățile poloneze și a constatărilor 
care decurg din această procedură în 
domeniul statului de drept, al democrației 
și al drepturilor fundamentale; recomandă 
ferm Consiliului ca, atunci când 
formulează posibile recomandări, să 
poarte un dialog cu autoritățile poloneze 
în conformitate cu principiul 
parteneriatului și al respectării 
suveranității statului polonez, în special în 
domeniile care nu sunt acoperite de 
competențele UE;
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mare măsură, precum și să lucreze în mod 
transparent pentru a permite participarea 
și supravegherea efectivă a tuturor 
instituțiilor și organismelor europene, 
precum și a organizațiilor societății civile;

Or. en


