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12.9.2016 B8-0977/1 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 

Propunere de rezoluție 

Considerentul W 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât, potrivit Cartei drepturilor 

fundamentale, CEDO și jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului, 

sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor 

este legată de mai multe drepturi ale 

omului, inclusiv de dreptul la viață și la 

demnitate, dreptul de a nu fi supus unor 

tratamente sau pedepse inumane sau 

degradante, dreptul de acces la asistență 

medicală, dreptul la viață privată, dreptul la 

educație și interzicerea discriminării, așa 

cum se reflectă și în Constituția Poloniei; 

W. întrucât, potrivit Cartei drepturilor 

fundamentale, CEDO și jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului, 

sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor 

este legată de mai multe drepturi ale 

omului, inclusiv de dreptul la viață și la 

demnitate, dreptul de a nu fi supus unor 

tratamente sau pedepse inumane sau 

degradante, dreptul de acces la asistență 

medicală, dreptul la viață privată, dreptul la 

educație și interzicerea discriminării, așa 

cum se reflectă și în Constituția Poloniei; 

întrucât Parlamentul Poloniei a primit o 

propunere de act legislativ din partea 

unui grup de cetățeni în vederea 

interzicerii totale și a incriminării 

avortului; întrucât s-a primit, de 

asemenea, o propunere de lege privind 

drepturile femeii și planificarea familială, 

sprijinită de mai multe ONG-uri și 

organizații pentru drepturile femeilor, 

care solicită liberalizarea accesului la 

drepturile și sănătatea reproductivă și 

sexuală; întrucât legea actuală privind 

sănătatea reproductivă și sexuală din 

Polonia este deja una dintre cele mai 

restrictive legi din UE, iar CEDO s-a 
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pronunțat împotriva Poloniei, în mai 

multe cazuri, ca urmare a interpretării 

sale restrictive; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/2 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale  

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ya (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ya. întrucât în alte țări s-a înregistrat o 

deteriorare a situației privind statul de 

drept, evoluție care ar trebui anchetată de 

către Comisie, având în vedere faptul că 

statul de drept reprezintă un standard 

comun, care ar trebui respectat și aplicat 

în mod egal de toate statele membre; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/3 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. se opune propunerii de act legislativ 

de interzicere totală și de incriminare a 

avortului; consideră că o asemenea 

interdicție constituie o încălcare a 

drepturilor fundamentale ale femeii și a 

demnității lor de ființe umane, periclitând 

viața și sănătatea femeilor și conducând 

la creșterea mortalității și morbidității 

materne, refuzul de a acorda asistență 

medicală de importanță vitală și creșterea 

numărului de avorturi clandestine; în 

același timp, sprijină ferm propunerea 

privind liberalizarea legislației curente 

privind avortul pentru a îmbunătăți 

accesul femeilor la serviciile de sănătate 

reproductivă și sexuală; solicită Seimului 

să sprijine aceste eforturi, recunoscând, 

astfel, drepturile inalienabile ale femeilor 

și fetelor la integritate corporală și 

autonomie decizională în ceea ce privește, 

printre altele, dreptul de a avea acces la 

întreaga gamă de servicii de sănătate a 

reproducerii, inclusiv la contracepție și un 

avort sigur și legal, înregistrând, astfel, 

progrese cu privire la drepturile femeii și 

egalitatea de gen în țară; subliniază 
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importanța unor politici progresiste 

privind familia, care să fie favorabile 

tuturor formelor de familie; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/4 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8b. este preocupat de declarațiile publice 

ale guvernului polonez, în care se face o 

legătură între refugiații de descendență 

musulmană și multiculturalism, pe de o 

parte, și terorism, pe de altă parte, 

declarând creștinătatea ca fiind singurul 

temei al valorilor și culturii europene, 

precum și de refuzul său de a găzdui 

refugiați, aceștia fiind descriși ca fiind 

incapabili de a se integra;  

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/5 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8c. solicită guvernului polonez să elimine 

obstacolele în calea folosirii procedurilor 

de solicitare de azil, inclusiv practicile 

ilegale de a refuza accesul la persoanele 

care solicită protecție internațională; 

solicită guvernului polonez să își 

îndeplinească obligațiile ce-i revin în 

temeiul deciziilor UE privind transferul; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/6 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0977/2016 

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

Evoluțiile recente din Polonia și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8d. este preocupat de impactul asupra 

libertății de exprimare pe care l-ar avea 

legislația planificată de dezbatere a 

evenimentelor istorice și de lipsa de 

respect față de drepturile persoanelor ce 

aparțin minorităților, inclusiv față de 

drepturile lor lingvistice și de a fi protejate 

împotriva discriminării și a infracțiunilor 

motivate de ură, în special în ceea ce 

privește persoanele LGBTI; solicită 

guvernului polonez să asigure un nivel 

înalt de protecție a mediului; 

Or. en 

 

 


