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11.9.2020 A9-0138/112

Predlog spremembe 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 56 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56a. opozarja, da mednarodno pravo ne 
priznava tako imenovane pravice do 
splava in da tudi nobena zavezujoča 
pogodba ne priznava te pravice ter da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice 
večkrat poudarilo, da pravice do 
zasebnosti ni mogoče razlagati v smislu 
privolitve v tako imenovano pravico do 
splava; opozarja, da ta pravica tudi ne 
more izhajati iz mednarodnih običajev, saj 
v veliki večini držav, ki dovoljujejo dostop 
do splava, ta dostop pomeni imuniteto 
pred kazenskim pregonom in ni 
opredeljen kot pravica;
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11.9.2020 A9-0138/113

Predlog spremembe 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Podnaslov 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sovražni govor, javno diskriminiranje, 
nasilje nad ženskami in nasilje v družini 
ter nestrpno vedenje do manjšin in drugih 
ranljivih skupin, vključno z osebami 
LGBTI

črtano

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Predlog spremembe 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva poljske organe, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za odločen 
boj proti rasističnemu sovražnemu govoru 
in spodbujanju nasilja na spletu ter javno 
obsodijo rasistični sovražni govor javnih 
osebnosti, tudi politikov in medijskih 
uradnikov108, in se od njega oddaljijo, 
obravnavajo predsodke in negativna 
čustva zoper nacionalne in etnične 
manjšine (vključno z Romi), migrante, 
begunce in prosilce za azil ter zagotovijo 
učinkovito izvajanje zakonov tako, da 
stranke ali organizacije, ki spodbujajo 
rasno diskriminacijo ali hujskajo k njej, 
razglasijo za nezakonite109; poziva 
poljske organe, naj upoštevajo priporočila 
odbora OZN o odpravi rasne 
diskriminacije iz leta 2019110;

57. poudarja, da poljska vlada izvaja 
nadzor nad kaznivimi dejanji, ki temeljijo 
na predsodkih, ta nadzor pa vključuje 
podatke o pripravljalnih postopkih za 
kazniva dejanja iz sovraštva, ki se izvajajo 
po celotni državi (s strani policije); 
izpostavlja, da so kazniva dejanja iz 
sovraštva zaradi velike škode, ki jo 
povzročajo družbi, vključena med 
prednostne naloge vrhovnega poveljnika 
policije; ugotavlja, da se izvajajo tudi 
izobraževalne dejavnosti, v okviru katerih 
policisti pridobivajo znanja in spretnosti, 
potrebne za preprečevanje kaznivih dejanj 
iz sovraštva in boj proti njim;

_________________
108 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 15. novembra 2017, točka 18; 
Resolucija parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope 2316 (2020) z dne 28. januarja 
2020 o delovanju demokratičnih institucij 
na Poljskem, točka 14. Sklepne ugotovitve 
odbora OZN za človekove pravice z dne 
23. novembra 2016 o sedmem rednem 
poročilu Poljske, CCPR/C/POL/CO/7, 
točke 15–18.
109 Sklepne ugotovitve odbora OZN za 
odpravo rasne diskriminacije iz avgusta 
2019 o združenem 22., 23. in 24. rednem 
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poročilu Poljske.
110 Enako kot zgoraj.
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11.9.2020 A9-0138/115

Predlog spremembe 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. je zelo zaskrbljen, ker je namestnik 
poljskega ministra za pravosodje pred 
kratkim izjavil, da bi morala Poljska 
odstopiti od Konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima 
(Istanbulska konvencija); spodbuja 
poljske organe k dejanskemu izvajanju te 
konvencije v praksi, vključno z 
zagotavljanjem uporabe veljavne 
zakonodaje po vsej državi ter zadostnega 
števila kakovostnih zavetišč za ženske, ki 
so žrtve nasilja, in njihove otroke;

58. pozdravlja ukrepe poljskih 
organov, ki obsojajo ksenofobna in 
fašistična kazniva dejanja iz sovraštva ali 
sovražni govor, in poziva poljske organe, 
naj sprejmejo nadaljnje ustrezne ukrepe v 
zvezi s tem;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Predlog spremembe 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. ugotavlja, da rezultati ankete o 
osebah LGBTI, ki jo je izvedla Agencija 
Evropske unije za temeljne pravice, kažejo 
na porast nestrpnosti do oseb LGBTI in 
nasilja nad njimi ter popolno nezaupanje 
poljskih anketirancev LGBTI v boj vlade 
proti predsodkom in nestrpnosti, saj vanj 
verjame le 4 % anketiranih, kar je najnižji 
odstotek v Uniji, najvišji odstotek 
anketirancev pa se zaradi strahu, da bi jih 
napadli, nadlegovali ali jim grozili, 
izogiba nekaterim krajem (79 %),

59. opozarja, da ustava Republike 
Poljske potrjuje prepoved diskriminacije 
kogar koli in na kakršni koli podlagi;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0138/117

Predlog spremembe 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 60 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. tudi zaradi predsedniške kampanje 
2020 ponavlja stališče iz svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019, da odločno obsoja 
vsakršno diskriminacijo oseb LGBTI in 
kršitev njihovih temeljnih pravic s strani 
javnih organov, vključno s sovražnim 
govorom javnih organov in izvoljenih 
funkcionarjev, prepovedjo parad ponosa 
ter programov in kampanj ozaveščanja in 
neustrezno zaščito pred napadi nanje, 
razglasitvijo območij brez tako imenovane 
ideologije LGBT na Poljskem in 
sprejetjem regionalne listine o družinskih 
pravicah, s katero se diskriminirajo 
predvsem starši samohranilci in družine 
LGBTI; ugotavlja, da se od sprejetja te 
resolucije položaj oseb LGBTI na 
Poljskem ni niti malo izboljšal in da sta 
njihovo duševno zdravje in fizična varnost 
še posebej ogroženi; želi spomniti, da 
poleg Komisije in mednarodnih 
organizacij ta dejanja obsoja tudi poljski 
komisar za človekove pravice, ki je pri 
upravnih sodiščih vložil devet pritožb, v 
katerih je navajal, da se z razglasitvijo 
območij brez LGBTI krši pravo EU; 
opozarja, da se pri porabi kohezijskih 
sredstev ne sme diskriminirati na podlagi 
spolne usmerjenosti in da morajo občine, 
ki delujejo kot delodajalci, ravnati v 
skladu z Direktivo Sveta 2000/78/ES111, 
ki prepoveduje diskriminacijo in 
nadlegovanje na podlagi spolne 

60. ponovno poziva, da je treba 
obsoditi diskriminacijo oseb LGBTI s 
strani oseb, ki opravljajo javne funkcije, 
vključno s sovražnim govorom in kršitvijo 
osebnih pravic, in poziva Komisijo, naj 
obsodi tako diskriminacijo;
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usmerjenosti pri zaposlovanju112; poziva 
poljske organe, naj izvajajo ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in naj na podlagi tega obravnavajo 
položaj istospolnih partnerjev in staršev, 
da bodo v pravnem in dejanskem smislu 
uživali pravico do nediskriminacije113; 
obsoja tožbe zoper aktiviste civilne družbe, 
ki so objavili t. i. atlas sovraštva, v 
katerem so dokumentirani primeri 
homofobije na Poljskem odločno poziva 
poljsko vlado, naj zagotovi pravno zaščito 
oseb LGBTI pred vsemi oblikami kaznivih 
dejanj iz sovraštva in sovražnega 
govora;****
_________________

111 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. 
novembra 2000 o splošnem okviru 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16).
112 Pismo GD REGIO Evropske komisije 
z dne 27. maja 2020 organom 
Lublinskega, Loškega, Malopoljskega, 
Podkarpatskega in Svetokriškega 
vojvodstva. tudi sodbo Sodišča z dne 23. 
aprila 2020, Associazione Avvocatura per 
i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Sodba Sodišča z dne 5. junija 2018, 
Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; 
Sodba Evropskega sodišča za človekove 
pravice z dne 2. marca 2010, Kozak proti 
Poljski (pritožba št. 13102/02); sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 22. januarja 2008, E. B. proti Franciji 
(pritožba št. 43546/02); sodba Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 19. 
februarja 2013, X. in drugi proti Avstriji 
(pritožba št. 19010/07); sodba Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 30. 
junija 2016, Taddeucci in McCall proti 
Italiji (pritožba št. 51362/09); sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 21. junija 2015, Oliari in drugi proti 
Italiji (pritožbi št. 18766/11 in 36030/11); 
sodba Evropskega sodišča za človekove 
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pravice z dne 14. decembra 2017, Orlandi 
in drugi proti Italiji (pritožbe št. 26431/12, 
26742/12, 44057/12 in 60088/12); sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 14. januarja 2020, Beizaras in 
Levickas proti Litvi (pritožba 
št. 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Predlog spremembe 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. ugotavlja, da je dejstvo, da sodstvo 
na Poljskem ni neodvisno, že načelo 
vzajemno zaupanje med Poljsko in 
drugimi državami članicami, zlasti na 
področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah, saj nacionalna sodišča 
zaradi velikih dvomov glede neodvisnosti 
poljskega pravosodja niso želela izpustiti 
poljskih osumljencev v skladu s 
postopkom v okviru evropskega naloga za 
prijetje ali pa so imele pri tem zadržke; 
meni, da razpad pravne države na 
Poljskem zelo resno ogroža enotnost 
pravnega reda Unije; poudarja, da se 
lahko vzajemno zaupanje med državami 
članicami obnovi šele, ko bo zagotovljeno 
spoštovanje vrednot iz člena 2 PEU;

61. ugotavlja, da je vprašanje 
neodvisnosti sodstva na Poljskem v 
izključni pristojnosti te države članice in 
ne more biti razlog za vzajemno 
nezaupanje med Poljsko in drugimi 
državami članicami, tudi na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Predlog spremembe 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva poljsko vlado, naj spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter naj s Komisijo 
vzpostavi iskren dialog; poudarja, da 
mora torej ta dialog voditi nepristransko, 
na podlagi dokazov in v duhu 
sodelovanja; poziva jo tudi, naj sodeluje s 
Komisijo v skladu z načelom iskrenega 
sodelovanja, kot je zapisano v PEU, ter 
naj hitro in v celoti izvrši sodbe Sodišča 
Evropske unije in spoštuje primarnost 
prava Unije;

62. potrjuje, da poljska vlada spoštuje 
vse določbe o načelu pravne države in 
temeljnih pravicah, kot jih določajo 
Pogodbi, Listina o temeljnih pravicah, 
Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in mednarodni standardi o 
človekovih pravicah, ter sodeluje v 
neposrednem dialogu s Komisijo; je 
seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejela 
poljska vlada za hitro izvršitev sodbe 
Sodišča Evropske unije in upoštevanje 
primarnosti prava Unije;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Predlog spremembe 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poziva Svet in Komisijo, naj načela 
pravne države ne razlagata ozko ter naj 
karseda izkoristita postopek iz člena 7(1) 
PEU in obravnavata posledice delovanja 
poljske vlade za vsa načela iz 
člena 2 PEU, vključno z demokracijo in 
temeljnimi pravicami, kot je poudarjeno v 
tem poročilu;

črtano

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Predlog spremembe 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
2017/0360R(NLE)

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva Svet, naj čim prej nadaljuje 
formalna zaslišanja – zadnje je potekalo 
decembra 2018 – ter naj v teh zaslišanjih 
upošteva ves najnovejši in 
najpomembnejši negativen razvoj 
dogodkov na področju pravne države, 
demokracije in temeljnih pravic; poziva 
Svet, naj končno ukrepa v skladu s 
postopkom iz člena 7(1) PEU in glede na 
prepričljive dokaze, kot so navedeni v tej 
resoluciji ter številnih poročilih 
mednarodnih in evropskih organizacij, 
sodni praksi Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter poročilih organizacij civilne družbe, 
ugotovi, da v Republiki Poljski obstaja 
očitno tveganje hujše kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; toplo priporoča Svetu, naj 
kot nadaljnji korak po zaslišanjih 
obravnava priporočila Poljski, kot je 
določeno v členu 7(1) PEU, in naj navede 
roke za izvedbo teh priporočil; poleg tega 
poziva Svet, naj poskuša pravočasno 
oceniti izvajanje teh priporočil; poziva 
Svet, naj redno obvešča Parlament in 
tesno sodeluje z njim ter naj deluje 
pregledno, da bodo lahko vse evropske 
institucije in organi ter organizacije 
civilne družbe smiselno sodelovale v teh 
zadevah in jih nadzirale;

64. meni, da glede na vsa najnovejša 
in pomembna pojasnila poljskih organov 
ter ugotovitve v okviru tega postopka na 
področju pravne države, demokracije in 
temeljnih pravic ni potrebe po tem, da bi 
Svet nadaljeval formalna zaslišanja; 
močno priporoča Svetu, naj pri pripravi 
morebitnih konkretnih priporočil 
vzpostavi dialog s poljskimi organi v 
skladu z načelom partnerstva in 
spoštovanja suverenosti Poljske, zlasti na 
področjih, ki niso v pristojnosti Unije;

Or. en
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