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11.9.2020 A9-0138/112

Ändringsförslag 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 56a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

56a. Europaparlamentet påminner om 
att folkrätten inte erkänner den så kallade 
rätten till abort och att inget bindande 
fördrag erkänner en sådan rätt, och att 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna vid upprepade tillfällen har 
betonat att rätten till ett privatliv inte kan 
tolkas som ett samtycke till den så kallade 
rätten till abort. Vidare påminner 
parlamentet om att en sådan rättighet inte 
kan anses utgöra internationell 
sedvanerätt eftersom tillgång till abort i de 
allra flesta länder som tillåter abort 
innebär straffrättslig immunitet och inte 
definieras som en rättighet.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Ändringsförslag 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Rubrik 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

Hets, diskriminering från allmänheten, 
våld mot kvinnor, våld i hemmet och 
intolerant beteende mot minoriteter och 
andra utsatta grupper, däribland hbti-
personer

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Ändringsförslag 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen de polska myndigheterna 
att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
kraftfullt bekämpa hets mot folkgrupp och 
uppvigling till våld, på och utanför 
internet, att offentligt fördöma och ta 
avstånd från rasistisk hatpropaganda av 
offentliga personer, inbegripet politiker 
och medietjänstemän108, att bekämpa 
fördomar om och negativa inställningar 
till nationella och etniska minoriteter 
(inklusive romer), migranter, flyktingar 
och asylsökande och att säkerställa en 
faktisk tillämpning av de lagar som 
förbjuder partier eller organisationer som 
främjar eller uppviglar till 
rasdiskriminering109. Parlamentet 
uppmanar de polska myndigheterna att 
följa 2019 års rekommendationer från 
FN:s kommitté för avskaffande av 
rasdiskriminering110.

57. Europaparlamentet betonar att 
Polens regering utför övervakning av 
brott som motiveras av fördomar, och att 
denna övervakning inbegriper 
information om förberedelse för hatbrott 
och utförs (av polisen) i hela landet. 
Parlamentet påpekar att hatbrott, på 
grund av sin skada för samhället, ingår 
bland den högste polischefens 
prioriteringar. Parlamentet noterar att 
utbildningsverksamhet också bedrivs för 
att ge poliser de kunskaper och 
färdigheter som de behöver för att 
förhindra och bekämpa hatbrott.

_________________
108 Europaparlamentets resolution av den 
15 november 2017, punkt 18; 
Europarådets parlamentariska 
församling, resolution 2316 (2020) av den 
28 januari 2020, The functioning of 
democratic institutions in Poland, punkt 
14; FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter, avslutande iakttagelser 
avseende den sjunde periodiska rapporten 
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om Polen, 23 november 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, punkterna 15–18.
109 FN:s kommitté för avskaffande av 
rasdiskriminering, avslutande iakttagelser 
avseende de samlade tjugoandra till 
tjugofjärde periodiska rapporterna om 
Polen, augusti 2019.
110 FN:s kommitté för avskaffande av 
rasdiskriminering, avslutande iakttagelser 
avseende de samlade tjugoandra till 
tjugofjärde periodiska rapporterna om 
Polen, augusti 2019.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Ändringsförslag 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet är djupt oroat 
över Polens biträdande justitieminister 
nyligen förklarade att Polen bör säga upp 
Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen). Parlamentet 
uppmuntrar de polska myndigheterna att 
tillämpa konventionen i praktiken, bland 
annat genom att se till att den befintliga 
lagstiftningen tillämpas i hela landet och 
att det finns tillräckligt många 
skyddsboenden av tillfredsställande 
kvalitet för kvinnor som utsatts för våld 
och deras barn.

58. Europaparlamentet välkomnar de 
polska myndigheternas åtgärder för att 
fördöma hatbrott och hatpropaganda av 
främlingsfientlig och fascistisk karaktär 
och uppmanar de polska myndigheterna 
att vidta ytterligare lämpliga åtgärder i 
detta avseende.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Ändringsförslag 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

59. Europaparlamentet noterar att hbti-
undersökning II, som utfördes av 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i maj 2020, 
belyser en ökning av intolerans och våld i 
Polen gentemot hbti-personer och en 
fullständig brist på tilltro till regeringens 
kamp mot fördomar och intolerans bland 
polska hbti-personer, med den lägsta 
andelen i hela unionen (endast 4 %), och 
den högsta andelen svarande som 
undviker vissa platser av rädsla för att bli 
angripna, trakasserade eller hotade (79 
%).

59. Europaparlamentet påminner om 
att Republiken Polens författning 
bekräftar förbudet mot alla former av 
diskriminering.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Ändringsförslag 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 60

Förslag till resolution Ändringsförslag

60. Europaparlamentet påminner, även 
i samband med 2020 års 
presidentvalskampanj, om sin ståndpunkt 
i resolutionen av den 18 december 2019, 
där det kraftfullt fördömde alla former av 
diskriminering mot hbti-personer och 
myndigheternas kränkningar av deras 
grundläggande rättigheter, inbegripet 
hatpropaganda från myndigheter och 
förtroendevalda, förbud mot och 
otillräckligt skydd mot angrepp på 
Prideparader och program för ökad 
medvetenhet, utropandet av zoner i Polen 
såsom fria från så kallad hbt-ideologi 
samt antagandet av ”regionala stadgor för 
familjerättigheter”, som diskriminerar i 
synnerhet familjer med ensamstående 
föräldrar och hbti-familjer. Parlamentet 
konstaterar att situationen för hbti-
personer i Polen inte har förbättrats på 
något sätt sedan resolutionen antogs, och 
att polska hbti-personers psykiska hälsa 
och fysiska säkerhet är särskilt hotade. 
Parlamentet påminner om att det 
ovannämnda agerandet har fördömts av 
kommissionen och internationella 
organisationer, liksom av Polens 
kommissarie för mänskliga rättigheter, 
som har lämnat in nio klagomål till 
förvaltningsdomstolar om att hbti-fria 
zoner strider mot unionsrätten. 
Parlamentet påminner om att utgifter 

60. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning om att diskriminering av hbti-
personer som begås av personer i 
offentliga positioner, inbegripet 
hatpropaganda och kränkningar av 
individens rättigheter, bör fördömas, samt 
uppmanar kommissionen att fördöma 
sådan diskriminering.
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inom ramen för 
sammanhållningsfonderna inte får vara 
diskriminerande på grundval av sexuell 
läggning och att kommuner som agerar 
som arbetsgivare måste respektera rådets 
direktiv 2000/78/EG111, som förbjuder 
diskriminering och trakasserier på grund 
av sexuell läggning på 
arbetsmarknaden112. Parlamentet 
uppmanar de polska myndigheterna att 
tillämpa relevant rättspraxis från 
domstolen och Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna och att i detta 
sammanhang ta itu med situationen för 
makar och föräldrar av samma kön, i 
syfte att säkerställa deras rätt till icke-
diskriminering såväl rättsligt som i 
praktiken113. Parlamentet fördömer 
stämningarna mot de aktivister från det 
civila samhället som publicerade den så 
kallade Atlas nienawiści (”Hatets atlas”), 
som dokumenterar fall av homofobi i 
Polen. Den polska regeringen uppmanas 
med kraft att säkerställa det rättsliga 
skyddet för hbti-personer mot alla former 
av hatbrott och hatpropaganda.****
_________________
111 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling (EGT L 
303, 2.12.2000, s. 16).
112 Kommissionen, GD REGIO, skrivelse 
till myndigheterna i de polska regionerna 
Lublin, Łódź, Lillpolen, Podkarpackie och 
Świętokrzyskie, 27 maj 2020. Se även 
domstolens dom av den 23 april 2020, 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113 Domstolens dom av den 5 juni 2018, 
Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; 
Europadomstolens dom av den 2 mars 
2010, Kozak mot Polen (ansökan nr 
13102/02); Europadomstolens dom av den 
22 januari 2008, E.B. mot Frankrike 
(ansökan nr 43546/02); 
Europadomstolens dom av den 19 
februari 2013, X m.fl. mot Österrike 
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(ansökan nr 19010/07); 
Europadomstolens dom av den 30 juni 
2016, Taddeucci och McCall mot Italien 
(ansökan nr 51362/09); 
Europadomstolens dom av den 21 juli 
2015, Oliari m.fl. mot Italien 
(ansökningarna nr 18766/11 och 
36030/11); Europadomstolens dom av den 
14 december 2017, Orlandi m.fl. mot 
Italien (ansökningarna nr 26431/12, 
26742/12, 44057/12 och 60088/12); 
Europadomstolens dom av den 14 januari 
2020, Beizaras och Levickas mot Litauen 
(ansökan nr 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Ändringsförslag 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 61

Förslag till resolution Ändringsförslag

61. Europaparlamentet konstaterar att 
det polska rättsväsendets bristande 
oberoende redan har börjat påverka det 
ömsesidiga förtroendet mellan Polen och 
andra medlemsstater, särskilt på området 
för straffrättsligt samarbete, mot bakgrund 
av att nationella domstolar har vägrat 
eller tvekat att släppa polska misstänkta 
enligt förfarandet för den europeiska 
arresteringsordern på grund av 
djupgående tvivel om det polska 
rättsväsendets oberoende. Parlamentet 
anser att det hot mot enhetligheten i 
unionens rättsordning som urholkningen 
av rättsstaten i Polen utgör är särskilt 
allvarligt. Parlamentet påpekar att det 
ömsesidiga förtroendet mellan 
medlemsstaterna kan återupprättas endast 
så snart respekten för de värden som 
stadgas i artikel 2 i EU-fördraget 
säkerställs.

61. Europaparlamentet erkänner att 
frågan om oberoende för rättsväsendet i 
Polen är ett område som faller under den 
medlemsstatens exklusiva behörighet och 
inte kan utgöra grund för ömsesidig 
misstro mellan Polen och andra 
medlemsstater, även på området för 
straffrättsligt samarbete.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Ändringsförslag 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 62

Förslag till resolution Ändringsförslag

62. Europaparlamentet uppmanar den 
polska regeringen att följa alla 
bestämmelser rörande rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna som stadgas i 
fördragen, stadgan, Europakonventionen 
och internationella normer för mänskliga 
rättigheter, och att föra en uppriktig dialog 
med kommissionen. Parlamentet betonar 
att en sådan dialog måste genomföras på 
ett opartiskt, faktabaserat och 
samarbetsinriktat sätt. Parlamentet 
uppmanar Polens regering att följa den 
fördragsfästa principen om lojalt 
samarbete och samarbeta med 
kommissionen. Den polska regeringen 
uppmanas att skyndsamt genomföra 
domstolens domar till fullo och att 
respektera unionsrättens företräde.

62. Europaparlamentet bekräftar att 
den polska regeringen följer alla 
bestämmelser rörande rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna som stadgas i 
fördragen, stadgan, Europakonventionen 
och internationella normer för mänskliga 
rättigheter, samt att den för en direkt 
dialog med kommissionen. Parlamentet 
erkänner de åtgärder som den polska 
regeringen har vidtagit för att skyndsamt 
genomföra domstolens domar och 
respektera unionsrättens företräde.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

11.9.2020 A9-0138/120

Ändringsförslag 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet uppmanar 
rådet och kommissionen att avstå från en 
snäv tolkning av rättsstatsprincipen och 
att utnyttja förfarandet enligt artikel 7.1 i 
EU-fördraget i sin fulla potential genom 
att ta upp konsekvenserna av den polska 
regeringens åtgärder för alla de principer 
som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget, 
inbegripet demokrati och grundläggande 
rättigheter, såsom framhålls i detta 
betänkande.

utgår

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Ändringsförslag 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter 
rättsstatsprincipen
2017/0360R(NLE)

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att så snart som möjligt återuppta de 
formella utfrågningarna – varav det 
senaste hölls så länge sedan som i 
december 2018 – och att låta hela den 
senaste och mest betydelsefulla negativa 
utvecklingen på området för rättsstaten, 
demokratin och de grundläggande 
rättigheterna ingå i dessa utfrågningar. 
Rådet uppmanas med kraft att till sist 
agera i enlighet med förfarandet i artikel 
7.1 i EU-fördraget, genom att slå fast att 
det finns en klar risk för att Republiken 
Polen allvarligt åsidosätter de värden som 
avses i artikel 2 i EU-fördraget, mot 
bakgrund av den överväldigande 
bevisningen för detta i denna resolution 
och i otaliga rapporter från 
internationella och europeiska 
organisationer, rättspraxis från EU-
domstolen och Europadomstolen samt 
rapporter från organisationer i det civila 
samhället. Parlamentet rekommenderar 
starkt att rådet följer upp utfrågningarna 
med att framföra konkreta 
rekommendationer till Polen, enligt vad 
som anges i artikel 7.1 i EU-fördraget, 
och anger tidsfrister för när dessa 
rekommendationer ska ha genomförts. 
Parlamentet uppmanar vidare rådet att 
åta sig att i god tid utvärdera 
genomförandet av dessa 

64. Europaparlamentet ser ingen 
anledning för rådet att återuppta de 
formella utfrågningarna mot bakgrund av 
alla de senaste och mest betydelsefulla 
klargörandena från de polska 
myndigheterna och resultaten av detta 
förfarande på området för rättsstaten, 
demokratin och de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet rekommenderar 
starkt att rådet, vid utarbetandet av 
eventuella rekommendationer, för en 
dialog med de polska myndigheterna i 
enlighet med partnerskapsprincipen och 
med respekt för Polens suveränitet, 
särskilt på områden som inte omfattas av 
unionens befogenheter.
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rekommendationer. Parlamentet 
uppmanar rådet att regelbundet hålla 
parlamentet informerat och aktivt 
delaktigt och att arbeta under öppenhet 
och insyn, så att alla institutioner och 
organ i EU och organisationer i det civila 
samhället på ett meningsfullt sätt ska 
kunna delta och utöva tillsyn.

Or. en


