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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.9.2016 B8-0977/1 

Módosítás  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

W preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel az Alapjogi Charta, az EJEE és 

az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a nők 

szexuális és reproduktív egészséghez 

fűződő joga több emberi joghoz 

kapcsolódik, többek között az élethez és 

méltósághoz fűződő joghoz, az embertelen 

vagy megalázó bánásmódtól való 

mentességhez fűződő joghoz, az 

egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáféréshez, a magánélethez, az 

oktatáshoz fűződő joghoz, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmához, 

amint azt a lengyel alkotmány is tükrözi; 

W. mivel az Alapjogi Charta, az EJEE és 

az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a nők 

szexuális és reproduktív egészséghez 

fűződő joga több emberi joghoz 

kapcsolódik, többek között az élethez és 

méltósághoz fűződő joghoz, az embertelen 

vagy megalázó bánásmódtól való 

mentességhez fűződő joghoz, az 

egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáféréshez, a magánélethez, az 

oktatáshoz fűződő joghoz, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmához, 

amint azt a lengyel alkotmány is tükrözi; 

mivel állampolgárok egy csoportja a 

terhességmegszakítás teljes tiltását 

elrendelő és azt kriminalizáló 

törvényjavaslatot nyújtott be a lengyel 

parlamenthez; mivel a nők jogairól és a 

családtervezésről szóló 

jogszabálytervezetet is benyújtottak, 

amelyet nem kormányzati szervezetek és 

nőszervezetek támogatnak, felszólítva a 

szexuális és reproduktív egészséghez és 

jogokhoz való hozzáférés 

liberalizációjára; mivel a szexuális és 

reproduktív egészségről szóló hatályos 
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lengyelországi törvény már most is az 

egyik leginkább korlátozó jogszabály az 

Európai Unióban, és az Emberi Jogok 

Európai Bírósága számos ügyben hozott 

ítéletet Lengyelország ellen a törvény 

korlátozó értelmezése miatt; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/2 

Módosítás  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról  

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ya. mivel más országokban romlott a 

jogállamiság helyzete, amit ki kellene 

vizsgálnia a Bizottságnak, tekintetbe véve 

azt, hogy a jogállamiság olyan közös 

norma, amelyet minden tagállamnak 

tiszteletben kell tartania és azonos módon 

kell alkalmaznia; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/3 

Módosítás  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8a. ellenzi a terhességmegszakítás teljes 

tiltását elrendelő és azt kriminalizáló 

törvénytervezetet; úgy véli, hogy az ilyen 

tiltás sérti a nők alapvető jogait és emberi 

méltóságát, veszélyezteti a nők életét és 

egészségét, valamint növeli a gyermekágyi 

halandóságot és megbetegedéseket, az 

életmentő ellátás megtagadásához és az 

illegális terhességmegszakítások 

számának növekedéséhez vezet; 

ugyanakkor határozottan támogatja a 

terhességmegszakításról szóló hatályos 

jogszabály liberalizációjára felszólító 

javaslatot annak érdekében, hogy javuljon 

a nők hozzáférése a szexuális és 

reproduktív egészségügyi 

szolgáltatásokhoz; felszólítja a Szejmet, 

hogy támogassa a fenti erőfeszítéseket, és 

ezzel ismerje el a nők és lányok testi 

épséghez és önálló döntéshozatalhoz való 

elidegeníthetetlen jogát, többek között a 

reproduktív egészségügyi szolgáltatások 

teljes köréhez való hozzáféréshez való 

jogot, ideértve a fogamzásgátláshoz és a 

biztonságos és törvényes abortuszhoz való 

hozzáféréshez fűződő jogot is, előmozdítva 
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így az országban a női jogokat és a nemek 

közötti egyenlőséget; hangsúlyozza a 

család mindenféle formájának kedvező, 

előremutató családpolitikák fontosságát; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/4 

Módosítás  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8b. aggodalmának ad hangot a lengyel 

kormány nyilvános nyilatkozatai miatt, 

amelyek összefüggésbe hozzák a 

muzulmán hátterű menekülteket és a 

multikulturalizmust a terrorizmussal, 

miközben a kormány kijelenti, hogy 

egyedül a kereszténység az európai 

értékek és kultúra alapja, továbbá mivel 

elutasítja a menekültek befogadását arra 

hivatkozva, hogy nem képesek az 

integrációra;   

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/5 

Módosítás  5 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine 

Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8c. felszólítja a lengyel kormányt, hogy 

számolja fel a menekültügyi eljárásokhoz 

való hozzáférést nehezítő akadályokat, 

többek között az olyan törvénytelen 

gyakorlatokat, hogy a nemzetközi 

védelmet kérő személyektől megtagadják 

az országba való belépést; felszólítja a 

lengyel kormányt, hogy tegyen eleget a 

migránsok EU-n belüli áthelyezéséről 

szóló uniós határozatokban foglalt 

kötelezettségeinek; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/6 

Módosítás  6 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0977/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8d. aggódik a történelmi események 

megvitatásáról szóló tervezett jogszabály 

szólásszabadságra gyakorolt hatása miatt, 

valamint a kisebbségekhez tartozók jogai 

– ideértve nyelvi jogaikat és 

megkülönböztetéssel és gyűlöletbeszéddel 

szembeni védelmüket – tiszteletben 

tartásának hiánya miatt, különös 

tekintettel az LMBTI személyekre; 

felszólítja a lengyel kormányt a magas 

szintű környezetvédelem biztosítására; 

Or. en 

 

 


