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Amendement 1
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de discussienota van de 
mensenrechtencommissaris van de Raad 
van Europa van december 2017 over de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
de daarmee verbonden rechten van 
vrouwen in Europa,

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de discussienota van de 
mensenrechtencommissaris van de Raad 
van Europa van december 2017 over de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
de daarmee verbonden rechten van 
vrouwen in Europa,

Schrappen

Or. pl

Amendement 3
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien zijn resolutie van 10 
december 2013 over seksuele en 
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reproductieve gezondheid en rechten1bis; 
1 bis Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0548. 

Or. pl

Amendement 4
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de aanbevelingen uit 2019 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) over de gezondheid en rechten 
van adolescenten op het gebied van 
seksualiteit en voortplanting,

Schrappen

Or. fr

Amendement 5
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de aanbevelingen uit 2019 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) over de gezondheid en rechten 
van adolescenten op het gebied van 
seksualiteit en voortplanting,

Schrappen

Or. pl

Amendement 6
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Visum 3
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Ontwerpadvies Amendement

- gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 
2019 over de criminalisering van seksuele 
voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)),

Schrappen

Or. pl

Amendement 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Visum 3

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 
2019 over de criminalisering van seksuele 
voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)),

Schrappen

Or. fr

Amendement 8
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 
2019 over de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van adolescenten, 
en de normen van het Regionaal Bureau 
voor Europa van de WHO over seksuele 
voorlichting in Europa: een kader voor 
beleidsmakers, onderwijs- en 
gezondheidsautoriteiten en specialisten;

Or. en
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Amendement 9
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 13 februari 2019 
over verslechteringen op het gebied van 
de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid in de EU 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Amendement 10
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de resultaten van de tweede 
LGBTI-enquête van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
waaruit blijkt dat de onverdraagzaamheid 
en het geweld ten aanzien van LGBTI-
personen in Polen toenemen, waarin 
Poolse LGBTI-respondenten te kennen 
gaven helemaal niet te geloven in de strijd 
van de regering tegen vooroordelen en 
onverdraagzaamheid, met het laagste 
percentage van de hele EU (4 %), en 
waaruit blijkt dat Polen het land is met 
het hoogste percentage respondenten die 
bepaalde plaatsen vermijden uit angst om 
aangevallen, geïntimideerd of bedreigd te 
worden (79 %);
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Or. en

Amendement 11
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Visum 4

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 1, 2, 3, 4, 18 en 19,

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 1, 2, 3, 10, 11, 21 en 
35,

Or. en

Amendement 12
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Visum 4

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 1, 2, 3, 4, 18 en 19,

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 1, 2, 3, 10, 21, 35 en 
45,

Or. en

Amendement 13
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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- gezien artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
betreffende de waarden waarop de Unie 
berust, en artikel 7 VEU betreffende het 
bestaan van een ernstige en voortdurende 
schending van de in artikel 2 bedoelde 
waarden door een lidstaat,

Or. en

Amendement 14
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Visum 5

Ontwerpadvies Amendement

- gezien artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en artikel 9 VWEU 
betreffende de bestrijding van sociale 
uitsluiting en een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid,

- gezien artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, artikel 9 VWEU 
betreffende de bestrijding van sociale 
uitsluiting en een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid, titel IV VWEU 
betreffende het vrije verkeer van 
personen, diensten en kapitaal en titel V 
VWEU betreffende de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht,

Or. en

Amendement 15
Nicolaus Fest, Christine Anderson, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, met name de 
preambule, waarin staat dat “het kind op 
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grond van zijn lichamelijke en geestelijke 
onrijpheid bijzondere bescherming en 
zorg nodig heeft, met inbegrip van 
geëigende wettelijke bescherming, zowel 
voor als na zijn geboorte”,

Or. en

Amendement 16
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Unie berust op 
de waarden van eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, met 
inbegrip van de rechten van personen die 
tot een minderheid behoren, als 
vastgelegd in artikel 2 VEU en als 
verankerd in internationale 
mensenrechtenverdragen; overwegende 
dat deze waarden, die de lidstaten gemeen 
hebben en die zij vrijelijk hebben 
onderschreven, het fundament vormen 
van de rechten die allen die in de Unie 
wonen genieten; overwegende dat in 
artikel 7 VEU wordt voorzien in de 
mogelijkheid om bepaalde rechten die uit 
de toepassing van de Verdragen op een 
lidstaat voortvloeien, met inbegrip van de 
stemrechten in de Raad, te schorsen 
indien een ernstige en voortdurende 
schending van de in artikel 2 bedoelde 
waarden door een lidstaat is 
geconstateerd;

Or. en
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Amendement 17
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
beleidsvorming op het gebied van seksuele 
opvoeding, alsmede de toegang tot 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, overeenkomstig artikel 
168 VWEU, een bevoegdheid is van de 
lidstaten, hoewel de EU ertoe kan 
bijdragen dat er beste praktijken worden 
uitgewisseld tussen de lidstaten;

Or. pl

Amendement 18
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de voorziening 
van toegankelijke en betaalbare seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
met inbegrip van contraceptie en veilige 
en legale abortus, verband houdt met 
diverse mensenrechten, waaronder het 
recht op leven en waardigheid, de vrijheid 
om niet te worden blootgesteld aan 
onmenselijke of vernederende 
behandeling, het recht op toegang tot 
gezondheidszorg, het recht op privacy, het 
recht op onderwijs en het verbod op 
discriminatie; overwegende dat het 
onthouden van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten een vorm van 
geweld tegen vrouwen en meisjes is; 
overwegende dat het Europees Hof voor 
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de Rechten van de Mens bij verschillende 
gelegenheden heeft geoordeeld dat een 
restrictieve abortuswetgeving en een 
gebrekkige tenuitvoerlegging van die 
wetgeving de mensenrechten van vrouwen 
schenden;

Or. en

Amendement 19
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het 
internationaal recht geen zogenaamd 
recht op abortus erkent, en dat het 
Europees Hof van Justitie herhaaldelijk 
heeft benadrukt dat een recht op abortus 
niet bestaat noch een recht om een 
abortus uit te voeren, en dat het recht op 
een privéleven niet zodanig mag worden 
geïnterpreteerd dat het neerkomt op een 
recht op abortus1;
1. A. B. C.v. Ireland, [jurisprudentie van het HvJ], 25579/05, 16 december 

2010, § 223. “Artikel 8 mag niet zo worden geïnterpreteerd dat de 

zwangerschap en de afbreking ervan uitsluitend behoort tot het privéleven van 

de vrouw, omdat iedere keer dat een vrouw zwanger is haar privéleven nauw 

verbonden is met dat van de ongeboren vrucht.”

Or. pl

Amendement 20
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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A quater. overwegende dat op de 
leeftijd afgestemde en op feiten 
gebaseerde, uitgebreide seksuele 
voorlichting cruciaal is om kinderen en 
jongeren de vaardigheden te laten 
verwerven om gezonde, gelijke, zorgzame 
en veilige relaties op te bouwen, zonder 
discriminatie, dwang of geweld, en om 
een positieve impact op gendergelijkheid 
te verwezenlijken, zoals het transformeren 
van schadelijke gendernormen en 
attitudes ten aanzien van 
gendergerelateerd geweld, homofobie en 
transfobie, en dat dergelijke voorlichting 
ertoe bijdraagt dat het aantal 
tienerzwangerschappen vermindert, er 
minder risico’s worden genomen en meer 
condooms of andere 
voorbehoedsmiddelen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste tot doel heeft de 
abortuswetgeving - die al tot de meest 
restrictieve in de EU behoort - nog te 
verstrengen, en het tweede seksuele 
voorlichting aan minderjarigen strafbaar 
wil maken, met als sanctie opsluiting;

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen;

Or. fr

Amendement 22
Annika Bruna, Virginie Joron
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste tot doel heeft de 
abortuswetgeving - die al tot de meest 
restrictieve in de EU behoort - nog te 
verstrengen, en het tweede seksuele 
voorlichting aan minderjarigen strafbaar 
wil maken, met als sanctie opsluiting;

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
en dat de inhoud en de eventuele 
goedkeuring van die wetsvoorstellen tot de 
soevereine bevoegdheid van Polen 
behoren;

Or. fr

Amendement 23
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste tot doel heeft de 
abortuswetgeving - die al tot de meest 
restrictieve in de EU behoort - nog te 
verstrengen, en het tweede seksuele 
voorlichting aan minderjarigen strafbaar 
wil maken, met als sanctie opsluiting;

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste tot doel heeft de 
abortuswetgeving - die al tot de meest 
restrictieve in de EU behoort - nog te 
verstrengen, en het tweede uitgebreide 
seksuele voorlichting aan minderjarigen 
strafbaar wil maken, met als sanctie 
opsluiting;

Or. en

Amendement 24
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste tot doel heeft de 
abortuswetgeving - die al tot de meest 
restrictieve in de EU behoort - nog te 
verstrengen, en het tweede seksuele 
voorlichting aan minderjarigen strafbaar 
wil maken, met als sanctie opsluiting;

B. overwegende dat het Poolse 
parlement zich momenteel buigt over twee 
door de burgers ingeleide wetsvoorstellen, 
waarvan het eerste betrekking heeft op een 
amendement van de wetgeving inzake 
gezinsplanning, bescherming van de 
ongeboren vrucht en de voorwaarden voor 
zwangerschapsonderbreking en het 
tweede betrekking heeft op de 
strafbaarstelling van het bevorderen van 
pedofiele gedragingen;

Or. pl

Amendement 25
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de Poolse wet van 
1993 inzake gezinsplanning, de 
bescherming van de menselijke foetus en 
de voorwaarden voor legale 
zwangerschapsonderbreking een van de 
restrictiefste abortuswetten in de 
Europese Unie is; overwegende dat het 
nieuwe voorstel, dat het “stop abortus”-
voorstel wordt genoemd en dat tot doel 
heeft het wetboek van strafrecht te 
wijzigen zodat de legale toegang tot 
abortus in gevallen van ernstige of 
dodelijke afwijkingen bij de foetus eruit 
wordt geschrapt, er in feite toe zou leiden 
dat er bijna geen toegang meer is tot 
legale abortus in Polen, aangezien de 
meeste legale abortussen om die reden 
worden uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 26
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de 
verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
essentieel belang is om gendergelijkheid 
tot stand te brengen en dat toegang tot op 
feiten gebaseerde uitgebreide seksuele en 
relationele voorlichting cruciaal is om 
kinderen en jongeren de vaardigheden te 
laten verwerven om gezonde, gelijke, 
zorgzame en veilige relaties op te bouwen, 
gendernormen aan te pakken en 
discriminatie en alle vormen van misbruik 
en gendergerelateerd geweld te 
voorkomen; 

Or. en

Amendement 27
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. - overwegende dat de beoordeling 
van de argumenten van 
burgerinitiatieven, overeenkomstig het 
Poolse recht, plaatsvindt in de Sejm en de 
Senaat. Het besluit hierover wordt 
genomen door de beide kamers van het 
Parlement van de Republiek Polen, 
alsmede de president van de Republiek 
Polen;

Or. pl
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Amendement 28
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat het “stop 
pedofilie”-wetsvoorstel in werkelijkheid 
seksuele voorlichting zou verbieden, 
leerkrachten, gezondheidswerkers en 
ander onderwijzend personeel zou 
criminaliseren en stigma’s, schadelijke 
stereotypen en homofobie zou bevorderen; 
overwegende dat het wetsvoorstel in strijd 
is met de internationale verplichtingen 
van Polen op het gebied van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 29
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Sejm (de 
Poolse landdag) wettelijk verplicht was om 
alle wetsvoorstellen op burgerinitiatief 
binnen zes maanden na zijn benoeming te 
bestuderen;

C. overwegende dat de Sejm (de 
Poolse landdag) wettelijk verplicht was om 
alle wetsvoorstellen op burgerinitiatief 
binnen zes maanden na zijn benoeming te 
bestuderen; overwegende dat het Poolse 
parlement er op 16 april 2020 voor heeft 
gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot 
abortus en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie; overwegende dat de 
datum waarop de parlementaire 
commissies de wetvoorstellen zullen 
bestuderen, nog niet is bekendgemaakt;

Or. en
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Amendement 30
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de 
afgevaardigden in de Sejm democratisch 
zijn verkozen en dat het Poolse volk dus in 
alle vrijheid en soevereiniteit zijn 
vertegenwoordigers heeft gekozen;

Or. fr

Amendement 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de 
ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2018 
massale protesten heeft veroorzaakt in 
heel Polen en daarbuiten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de 
ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2018 
massale protesten heeft veroorzaakt in heel 

D. overwegende dat in 2018 een 
burgerinitiatief, dat werd ondertekend 
door 450 000 Poolse burgers over het 
amendement van de wetgeving inzake 
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Polen en daarbuiten; gezinsplanning, bescherming van de 
ongeboren vrucht en de voorwaarden voor 
zwangerschapsonderbreking, protesten 
heeft veroorzaakt in Polen en daarbuiten, 
wat een teken is dat de democratische 
mechanismen functioneren en dat 
rekening wordt gehouden met het 
burgerinitiatief;

Or. pl

Amendement 33
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de 
ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2018 
massale protesten heeft veroorzaakt in heel 
Polen en daarbuiten;

D. overwegende dat een poging in 
2016 om een volledig verbod op het recht 
op abortus in te voeren een 
massademonstratie van vrouwen en 
maatschappelijke organisaties en de 
zwartemaandagstaking van vrouwen heeft 
teweeggebracht; overwegende dat de 
ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2018 
massale protesten heeft veroorzaakt in heel 
Polen en daarbuiten;

Or. en

Amendement 34
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de D. overwegende dat de 
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ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2018 
massale protesten heeft veroorzaakt in heel 
Polen en daarbuiten;

ontwerpwetgeving waarmee abortus aan 
restricties werd onderworpen, in 2016, 
2018 en 2020 massale protesten heeft 
veroorzaakt in heel Polen en daarbuiten;

Or. en

Amendement 35
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat er sinds begin 
2019 meer dan 80 gevallen zijn geweest in 
Polen waarin regio’s, districten of 
gemeenten resoluties hebben aangenomen 
waarin ze zichzelf vrij hebben verklaard 
van de zogenoemde “LGBT-ideologie”, of 
“regionale handvesten van gezinsrechten” 
of daaruit voortvloeiende essentiële 
bepalingen hebben aangenomen, die met 
name eenoudergezinnen en LGBTI-
gezinnen discrimineren; overwegende dat 
de oprichting van LGBTI-vrije zones, ook 
al wordt er geen fysieke grens ingevoerd, 
een erg discriminerende maatregel is die 
het vrije verkeer van EU-burgers beperkt;

Or. en

Amendement 36
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat in de Republiek 
Polen iedereen het recht heeft op 
bescherming van zijn gezondheid, en dat 
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zwangere Poolse vrouwen, tijdens en na 
de bevalling een bijzondere 
rechtsbescherming genieten; In artikel 68, 
lid 3, van de Grondwet van de Republiek 
Polen van2 april 1997 wordt het volgende 
bepaald: “De overheid is verplicht 
bijzondere gezondheidszorg te verlenen 
aan kinderen, zwangere vrouwen, 
gehandicapten en ouderen”;

Or. pl

Amendement 37
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het Poolse volk in 
2019 in alle vrijheid een meerderheid van 
afgevaardigden heeft verkozen van wie 
het abortusstandpunt bekend was bij de 
keizers. overwegende dat de 
supranationale en buitenlandse 
instellingen en ngo’s niet het recht 
hebben zich uit te spreken over 
onderwerpen die onder de nationale 
bevoegdheid vallen en dat het de burgers 
vrij staat hun eigen regeringen en 
parlementen op democratische wijze te 
kiezen.

Or. fr

Amendement 38
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de VN-
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Mensenrechtencommissie Polen heeft 
opgeroepen om af te zien van elke 
wetswijziging die zou neerkomen op een 
verslechtering van de reeds restrictieve 
wetgeving inzake de toegang van vrouwen 
tot veilige en legale abortus; overwegende 
dat het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens zich in verschillende zaken tegen 
Polen heeft uitgesproken wegens de 
restrictieve interpretatie van dit recht;

Or. en

Amendement 39
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement op 16 april 2020 de twee 
wetsvoorstellen op burgerinitiatief over de 
toegang tot abortus en de seksuele 
voorlichting van minderjarigen niet heeft 
aangenomen, maar maakt er bezwaar 
tegen dat deze wetsvoorstellen terug naar 
de bevoegde commissie zijn verwezen voor 
verdere behandeling, aangezien beide 
voorstellen de mensenrechten aanzienlijk 
ondermijnen en het vooruitzicht van een 
nieuwe stemming erover een mogelijke 
bedreiging inhoudt voor de beginselen 
waarop de Unie is gegrondvest en die zijn 
verankerd in artikel 2 VEU, met name de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
eerbied voor de menselijke waardigheid, 
non-discriminatie en gelijkheid, 
waaronder gelijkheid van vrouwen en 
mannen, evenals eerbied voor het werk 
van het maatschappelijk middenveld;

Or. en
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Amendement 40
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie; is erg bezorgd over 
de herhaalde pogingen om wetten voor te 
stellen, in overweging te nemen en te 
hervormen met als doel vrouwenrechten 
en gendergelijkheid te beperken;

Or. en

Amendement 41
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot 
abortus en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. betreurt dat het parlement deze 
twee wetsvoorstellen niet kordaat heeft 
afgewezen; verwerpt alle pogingen om 
SRGR- en LGBTI-rechten terug te 
schroeven en veroordeelt in dit verband de 
pogingen om de abortuszorg verder te 
criminaliseren, hiv-positieve mensen te 
stigmatiseren en de toegang van jongeren 
tot seksuele voorlichting in Polen te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 42
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Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. neemt kennis van het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief – betreffende het 
amendement op de wetgeving inzake 
gezinsplanning, bescherming van de 
ongeboren vrucht en de voorwaarden voor 
zwangerschapsonderbreking, alsmede de 
strafbaarstelling van het bevorderen van 
pedofiele gedragingen – terug te verwijzen 
naar de bevoegde commissie;

Or. pl

Amendement 43
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en uitgebreide seksuele voorlichting voor 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

Or. en

Amendement 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

1. neemt nota van het feit dat het 
Poolse parlement er op 16 april 2020 voor 
heeft gestemd de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus 
en de seksuele voorlichting van 
minderjarigen terug te verwijzen naar de 
bevoegde commissie;

Or. fr

Amendement 45
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd dat door burgers 
gestuurde democratische instrumenten 
volledig operationeel zijn in Polen;

Or. en

Amendement 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van 
de morele vragen en het protest waartoe 
de wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 

Schrappen
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hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels en 
gezinnen, met name onder jongeren en in 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

Or. fr

Amendement 47
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van 
de morele vragen en het protest waartoe 
de wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 
hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels en 
gezinnen, met name onder jongeren en in 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 48
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van de 
morele vragen en het protest waartoe de 

2. verzoekt de Poolse regering en de 
leden van het Poolse parlement deze twee 
wetsvoorstellen niet verder te onderzoeken, 
aangezien er in Polen en in heel Europa 
een heftig, noodzakelijk en legitiem debat 
is ontstaan als gevolg van de morele vragen 
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wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 
hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels en 
gezinnen, met name onder jongeren en in 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

en het protest waartoe de wetsvoorstellen 
aanleiding geven, en aangezien beide 
wetsvoorstellen een onherroepelijke 
negatieve impact zouden hebben op het 
leven en de grondrechten van duizenden 
vrouwen, koppels en gezinnen, met name 
onder jongeren en in de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen; spoort de leden van 
het Poolse parlement aan geen verdere 
pogingen te ondernemen om de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen en adolescenten te beperken;

Or. en

Amendement 49
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van de 
morele vragen en het protest waartoe de 
wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 
hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels en 
gezinnen, met name onder jongeren en in 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van de 
morele vragen en het protest waartoe de 
wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 
hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels, 
gezinnen, kinderen en adolescenten, met 
name in de jongste en kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen, en op het leven en de 
rechten van vormingswerkers op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, met inbegrip van 
leerkrachten, straathoekwerkers, 
gezondheidswerkers en 
mensenrechtenactivisten;

Or. en
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Amendement 50
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Poolse regering deze 
twee wetsvoorstellen niet verder te 
onderzoeken, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan als gevolg van de 
morele vragen en het protest waartoe de 
wetsvoorstellen aanleiding geven, en 
aangezien beide wetsvoorstellen een 
onherroepelijke negatieve impact zouden 
hebben op het leven en de grondrechten 
van duizenden vrouwen, koppels en 
gezinnen, met name onder jongeren en in 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

2. spoort de Poolse regering aan deze 
twee wetsvoorstellen zorgvuldig te 
overwegen, aangezien er in Polen en in 
heel Europa een heftig, noodzakelijk en 
legitiem debat is ontstaan om de morele 
vragen en de bezorgdheid waartoe de 
wetsvoorstellen aanleiding geven, op een 
eerlijke manier te beoordelen, en 
aangezien beide wetsvoorstellen het leven 
en de grondrechten van duizenden baby’s, 
vrouwen, koppels en gezinnen, met name 
onder jongeren en in de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen schade zouden 
toebrengen en beëindigen;

Or. en

Amendement 51
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) betreurt de recente wetswijzigingen 
door de Sejm, waardoor zorginstanties 
niet langer wettelijk verplicht zijn een 
andere instantie aan te wijzen indien ze 
uit persoonlijke overtuiging weigeren een 
abortus uit te voeren; roept de Poolse 
regering op om deze wijzigingen terug te 
draaien en maatregelen te treffen om 
tekortkomingen op het gebied van 
dienstverlening te compenseren die zijn 
veroorzaakt door dokters die 
gewetensbezwaren inroepen om 
gezondheidszorgdiensten te weigeren, en 
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om een bepaling op te nemen in de wet dat 
zorginstanties, wanneer zij weigeren een 
medische procedure uit te voeren, een 
andere instantie of specialist moeten 
aanwijzen die de procedure zal uitvoeren;

Or. en

Amendement 52
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij het Poolse parlement 
op aan om alle wetgevingsvoorstellen die 
de seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen verder uithollen, te verwerpen, 
en roept de Poolse autoriteiten op om het 
onvervreemdbaar recht van vrouwen op 
fysieke en mentale integriteit en op 
autonome besluitvorming op dat gebied te 
erkennen, evenals het recht op toegang tot 
de volledige waaier aan reproductieve-
gezondheidsdiensten, waaronder veilige 
en legale abortus, en om maatregelen te 
treffen voor de volledige tenuitvoerlegging 
van de arresten van het Europees Hof van 
de Rechten van de Mens in zaken tegen 
Polen, waarin is geoordeeld dat 
restrictieve abortuswetten en een gebrek 
aan tenuitvoerlegging schendingen van de 
mensenrechten inhouden;

Or. en

Amendement 53
Robert Biedroń, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. drukt opnieuw zijn bezorgdheid uit 
over het reeds wijdverbreide en ongepaste 
gebruik van de gewetensclausule en over 
het gebrek aan betrouwbare 
doorverwijsmechanismen voor echte 
toegang tot abortus en het gebrek aan 
tijdige beroepsmogelijkheden voor 
vrouwen van wie een abortus wordt 
geweigerd; benadrukt dat er uit hoofde 
van de mensenrechtenwetgeving 
beperkingen gelden voor het recht op 
gewetensbezwaar teneinde de rechten van 
anderen te beschermen, en dat wat 
gezondheidszorg betreft, gewetensbezwaar 
ook wordt beperkt door artikelen die het 
recht op leven, gezondheid en privacy 
beschermen;

Or. en

Amendement 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de 
abortuswetgeving, zoals alle wetgeving, 
behoort tot de soevereiniteit van de 
lidstaten, en in eerste instantie die van de 
parlementaire instellingen; en dat het 
Europees Parlement zich niet zou moeten 
bemoeien met een Poolse, nationale en 
democratische aangelegenheid.

Or. fr

Amendement 55
Jadwiga Wiśniewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de 
beleidsvorming op het gebied van seksuele 
opvoeding, alsmede de toegang tot 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, een bevoegdheid is van 
de lidstaten;

Or. pl

Amendement 56
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept op tot intrekking van de wet 
die de toegang tot de morning-afterpil 
voor vrouwen en meisjes beperkt;

Or. en

Amendement 57
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. bevestigt nadrukkelijk dat 
de ontzegging van diensten op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten (SRGR) een vorm van geweld 
tegen vrouwen en meisjes is, en herinnert 
eraan dat de niet-beschikbaarheid van 
wetenschappelijk juiste informatie een 
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schending inhoudt van het recht van 
individuen om geïnformeerde beslissingen 
te nemen over hun eigen SRGR;

Or. en

Amendement 58
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. roept het Poolse parlement 
op om geen beleid aan te nemen dat de 
toegang tot uitgebreide seksuele 
voorlichting zou beperken; roept de 
Poolse autoriteiten op te waarborgen dat 
jongeren toegang hebben tot dergelijke 
voorlichting, in overeenstemming met de 
normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, en dat de 
verstrekkers van deze voorlichting daarbij 
feitelijk en objectief worden ondersteund;

Or. en

Amendement 59
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 octies. spoort de Poolse 
autoriteiten aan het Verdrag van Istanbul 
van de Raad van Europa op praktische en 
doeltreffende wijze toe te passen, door 
onder andere de toepassing van bestaande 
wetgeving in het hele land te waarborgen, 
evenals te voorzien in voldoende 
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kwalitatieve opvangplaatsen voor vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld en voor 
hun kinderen;

Or. en

Amendement 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van 
het recht op gezondheid - waarvan 
seksuele en reproductieve gezondheid een 
essentieel onderdeel vormt - van vrouwen 
en tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, 
wier gezondheid en lichamelijke 
veiligheid bijzonder kwetsbaar is;

Schrappen

Or. fr

Amendement 61
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van 
het recht op gezondheid - waarvan 
seksuele en reproductieve gezondheid een 
essentieel onderdeel vormt - van vrouwen 
en tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, 
wier gezondheid en lichamelijke 
veiligheid bijzonder kwetsbaar is;

Schrappen
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Or. pl

Amendement 62
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid een essentieel 
onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier 
gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar is;

3. benadrukt dat universele toegang 
tot gezondheidszorg, met inbegrip van 
zorg op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en de 
bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is; maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid een essentieel 
onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier 
gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar zijn; herinnert eraan 
dat de maatregelen die de bescherming 
van de rechten van vrouwen en hun 
zelfbeschikking terugdraaien, een 
schending inhouden van de internationale 
mensenrechtenverplichtingen van Polen 
om het recht van vrouwen op privacy en 
gezondheid en de vrijheid om niet te 
worden blootgesteld aan onmenselijke 
behandeling te beschermen;

Or. en

Amendement 63
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid een essentieel 
onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier 
gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar is;

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
essentieel onderdeel vormt - van vrouwen 
en tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, 
wier mentale en fysieke gezondheid en 
veiligheid bijzonder kwetsbaar zijn; 
betreurt de voortdurende aanvallen van de 
overheid op vrouwenrechtenactivisten en -
organisaties door middel van invallen, 
gebrek aan financiering en intimidatie, 
hetgeen zware gevolgen heeft voor hun 
werkzaamheden en een klimaat van angst 
schept;

Or. en

Amendement 64
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid een essentieel 
onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier 
gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar is;

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over de 
ontoereikende bescherming in dit land van 
het recht op gezondheid - waarvan seksuele 
en reproductieve gezondheid, dat het recht 
op toegang tot informatie over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
omvat, een essentieel onderdeel vormt - 
van vrouwen en tienermeisjes en van 
LGBTI-jongeren, wier gezondheid en 
lichamelijke veiligheid bijzonder 
kwetsbaar zijn;

Or. en
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Amendement 65
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over de 
achteruitgang op het gebied van de 
vrouwenrechten in Polen en over het 
niveau van bescherming in dit land van het 
recht op gezondheid - waarvan seksuele en 
reproductieve gezondheid een essentieel 
onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier 
gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar is;

3. maakt zich zorgen over het gevaar 
voor de gezondheid van vrouwen in Polen 
en over het niveau van bescherming in dit 
land van het recht op gezondheid - waarvan 
seksuele en reproductieve gezondheid een 
essentieel onderdeel vormt - van vrouwen 
en tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, 
wier gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 66
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat onbelemmerde en 
tijdige toegang tot reproductieve-
gezondheidsdiensten en de eerbiediging 
van de reproductieve autonomie en 
beslissingen van vrouwen van cruciaal 
belang is om de mensenrechten van 
vrouwen en gendergelijkheid te 
beschermen; herinnert eraan dat 
internationale mensenrechteninstanties 
herhaaldelijk hebben bevestigd dat erg 
restrictieve abortuswetgevingen indruisen 
tegen de mensenrechtennormen en 
moeten worden hervormd; wijst erop dat 
het Parlement zich reeds in zijn resoluties 
van 14 september 2016 en 15 november 
2017 uiterst kritisch heeft uitgelaten over 
elk wetgevingsvoorstel dat abortus zou 
verbieden in het geval van ernstige of 
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fatale afwijkingen bij de foetus en dat de 
toegang tot abortushulpverlening in Polen 
vrijwel onmogelijk zou maken, aangezien 
de meeste legale abortussen om deze 
reden worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 67
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met het feit dat de 
problematiek van de reproductieve 
gezondheidszorg aan bod is gekomen in 
het Volksgezondheidsprogramma voor de 
periode 2016-2020 (NPZ) alsmede in het 
beleidsprogramma: “Programma voor 
algehele bescherming van de 
reproductieve gezondheid in Polen”, dat 
primair gericht is op verbetering van de 
toegang tot hoogwaardige diagnostiek en 
behandelingen tegen onvruchtbaarheid;

Or. pl

Amendement 68
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van de Poolse regering om de rechten van 
vrouwen te beschermen door de 
islamisering, die een van de grootste 
bedreigingen vormt voor de rechten van 
vrouwen en seksuele minderheden, aan te 
pakken;
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Or. en

Amendement 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de 
abortuswetgeving gepaard moet kunnen 
gaan met preventieve regelingen ter 
voorkoming ervan, gezien het grote aantal 
anticonceptiemethoden van vandaag de 
dag;

Or. fr

Amendement 70
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat vrouwen die 
besluiten een zwangerschap stop te zetten, 
ofwel naar een ander land reizen om een 
veilige en legale abortus te krijgen, ofwel, 
met name in het geval van arme vrouwen, 
thuis mogelijk onveilige procedures 
ondergaan, tijdens dewelke hun leven in 
gevaar kan zijn; bevestigt dat het 
onthouden van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, met inbegrip van 
veilige en legale abortus, een vorm van 
geweld tegen vrouwen en meisjes is;

Or. en

Amendement 71
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Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. spoort de Poolse 
autoriteiten aan het recht van vrouwen te 
eerbiedigen om zelf beslissingen te nemen 
over hun eigen lichaam en 
voortplantingsfuncties, hetgeen de kern 
vormt van hun grondrecht op gelijkheid 
en privacy met betrekking tot intieme 
kwesties op het gebied van fysieke en 
psychologische integriteit; roept op tot 
intrekking van de wet die de toegang tot 
de morning-afterpil voor vrouwen en 
meisjes beperkt;

Or. en

Amendement 72
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. herhaalt met klem dat de 
toegang tot uitgebreide en op de leeftijd 
afgestemde informatie over seks en 
seksualiteit en de toegang tot seksuele- en 
reproductieve-gezondheidszorg, met 
inbegrip van seksuele voorlichting, 
gezinsplanning, voorbehoedsmiddelen en 
veilige en legale abortus, van essentieel 
belang zijn om een positieve en 
respectvolle benadering van seksualiteit 
en seksuele relaties te waarborgen, naast 
de mogelijkheid om veilige seksuele 
ervaringen te hebben die vrij zijn van 
dwang, discriminatie of geweld;

Or. en
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Amendement 73
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. herhaalt dat jongeren 
mondiger moeten worden gemaakt en 
moeten worden beschermd door middel 
van op de leeftijd afgestemde informatie 
over seks en seksualiteit en toegang tot 
seksuele- en reproductieve-
gezondheidszorg; benadrukt dat een 
gebrek aan informatie en voorlichting 
over seks en seksualiteit jongeren niet 
beschermt, maar juist hun veiligheid en 
welzijn in het gedrang brengt omdat ze 
kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting, 
misbruik en geweld, met inbegrip van 
meisjes en LGBTI-jongeren, die als geen 
ander de gevolgen van ongelijke 
gendernormen ondervinden; vraagt om 
opvoeders, dokters en verzorgers te 
steunen, te beschermen en aan te 
moedigen om dergelijke informatie te 
kunnen verstrekken;

Or. en

Amendement 74
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. herinnert eraan dat 
onderwijs niet alleen een mensenrecht op 
zich is, maar ook een basisvoorwaarde is 
om andere grondrechten en vrijheden te 
kunnen genieten; herinnert eraan dat 
Polen uit hoofde van het internationaal 
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recht op het gebied van de mensenrechten 
de plicht heeft om verplichte, op de leeftijd 
afgestemde, gestandaardiseerde, op feiten 
gebaseerde en wettenschappelijk correcte 
uitgebreide seksuele voorlichting te 
verstrekken; brengt in herinnering dat 
dergelijke voorlichting deel van het 
onderwijsprogramma moet uitmaken om 
te voldoen aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie inzake 
voorlichting en bescherming van jongeren 
in Europa; benadrukt dat dergelijke 
voorlichting seksuele geaardheid en 
genderidentiteit, seksuele expressie, 
relaties en uitdrukkelijke toestemming 
moet omvatten, alsook informatie over 
negatieve gevolgen of aspecten zoals soa’s 
en hiv, onbedoelde zwangerschap, 
seksueel geweld en schadelijke praktijken 
zoals kinderlokking en vrouwelijke 
genitale verminking;

Or. en

Amendement 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-
personen te beschermen, en alle 
schendingen van de mensenrechten 
waarvan LGBTI-personen in Polen het 

Schrappen
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slachtoffer zijn, te bestrijden;

Or. fr

Amendement 76
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-
personen te beschermen, en alle 
schendingen van de mensenrechten 
waarvan LGBTI-personen in Polen het 
slachtoffer zijn, te bestrijden;

Schrappen

Or. pl

Amendement 77
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
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besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; verzoekt de 
Commissie te beoordelen of de inrichting 
van LGBTI-vrije zones indruist tegen de 
vrijheid van verkeer en verblijf in de EU, 
in strijd met artikel 3, lid 2, VEU, 
artikel 21 VWEU, de titels IV en V VWEU 
en artikel 45 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 
verzoekt de Commissie te beoordelen of 
Polen heeft verzuimd een verplichting uit 
hoofde van de Verdragen na te komen en 
of ze overeenkomstig artikel 258 VWEU 
een met redenen omkleed advies over deze 
kwestie moet uitbrengen; dringt er bij de 
Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

Or. en

Amendement 78
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
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mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden; 
herinnert aan zijn standpunt dat is 
uiteengezet in zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones, en veroordeelt de 
rechtszaak tegen de activisten van 
maatschappelijke organisaties die de 
zogenaamde “Haatatlas” hebben 
gepubliceerd, waarin de verspreiding van 
homofobie in Polen is gedocumenteerd, 
en veroordeelt de manier waarop het 
huidige wettelijke kader en de 
rechtbanken en dergelijke rechtszaken 
worden gebruikt om LGBTI-activisten het 
zwijgen op te leggen en te verhinderen dat 
zij hun recht op vrije meningsuiting 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 79
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBT-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
en -organisaties in Polen het slachtoffer 
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in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden; zijn, aan te pakken; roept de Poolse 
regering op om de rechten en vrijheden te 
waarborgen van maatschappelijke 
organisaties die zich inzetten voor de 
vertegenwoordiging van de belangen van 
vrouwen en LGBTI-personen in openbaar 
beleid en de samenleving in het algemeen;

Or. en

Amendement 80
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-
personen te beschermen, en alle 
schendingen van de mensenrechten 
waarvan LGBTI-personen in Polen het 
slachtoffer zijn, te bestrijden;

4. verzoekt de Poolse regering de 
grondrechten van alle personen in Polen te 
waarborgen; dringt er bij de Poolse 
regering op aan onverwijld maatregelen te 
nemen om schendingen van de 
mensenrechten waarvan personen in Polen 
het slachtoffer zijn, te bestrijden;

Or. en

Amendement 81
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen af 
te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze 
besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

4. verzoekt de Poolse regering alle 
regionale en gemeentelijke besluiten 
betreffende LGBTI-vrije zones in Polen 
dringend af te keuren en hiertegen gepaste 
wettelijke maatregelen te nemen, aangezien 
deze besluiten een inbreuk vormen op de 
grondrechten en aanleiding geven tot een 
toename van de haat jegens en de angst 
voor LGBTI-personen in Polen en een tot 
een afname van hun veiligheid; dringt er 
bij de Poolse regering op aan onverwijld 
maatregelen te nemen om LGBTI-personen 
te beschermen, en alle schendingen van de 
mensenrechten waarvan LGBTI-personen 
in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

Or. en

Amendement 82
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op om 
inbreukprocedures in te leiden met 
betrekking tot de oprichting van “LGBTI-
vrije zones”, rekening houdend met het 
feit dat homofobe uitspraken 
discriminatie in het kader van werk en 
beroep vormen wanneer ze worden 
gedaan door personen die een 
doorslaggevende invloed lijken te hebben 
op het wervingsbeleid van lokale 
overheid; verzoekt de Poolse autoriteiten 
wetgeving vast te stellen met oplossingen 
voor de situatie van partnerschappen 
tussen personen van hetzelfde geslacht en 
van ouders van hetzelfde geslacht, opdat 
zij zowel rechtens als feitelijk het recht op 
non-discriminatie genieten 
overeenkomstig de relevante 
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jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens;

Or. en

Amendement 83
Vera Tax, Evelyn Regner, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spoort de Europese Commissie aan 
te onderzoeken of deze regio’s gebruik 
hebben gemaakt van EU-cohesiefondsen 
voor anti-LGBTI-propaganda, en dringt 
er, als dat het geval blijkt, op aan om 
verdere financiering stop te zetten totdat 
er voldoende waarborgen zijn dat er geen 
Europese financiële middelen worden 
gebruikt voor acties die in strijd zijn met 
de waarden van de EU;

Or. en

Amendement 84
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. veroordeelt de oprichting in Polen 
van “LGBT-vrije zones”, die nu in een 
derde van de Poolse gemeenten zijn 
uitgeroepen en die een ernstige schending 
van de mensenrechten inhouden en 
LGBT-personen discrimineren;

Or. en
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Amendement 85
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de grondwet van 
de Republiek Polen iedere vorm van 
discriminatie verbiedt ongeacht op welke 
grond;

Or. pl

Amendement 86
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Poolse regering 
seksuele geaardheid in het wetboek van 
strafrecht op te nemen als een beschermd 
persoonlijk kenmerk;

Schrappen

Or. fr

Amendement 87
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Poolse regering 
seksuele geaardheid in het wetboek van 
strafrecht op te nemen als een beschermd 
persoonlijk kenmerk;

Schrappen

Or. en
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Amendement 88
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Poolse regering 
seksuele geaardheid in het wetboek van 
strafrecht op te nemen als een beschermd 
persoonlijk kenmerk;

Schrappen

Or. pl

Amendement 89
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Poolse regering 
seksuele geaardheid in het wetboek van 
strafrecht op te nemen als een beschermd 
persoonlijk kenmerk;

5. verzoekt de Poolse regering 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en 
geslachtskenmerken in het wetboek van 
strafrecht op te nemen als beschermde 
persoonlijke kenmerken om de rechten 
van alle LGBTI-personen in Polen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 90
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. wijst op het gebrek in Polen aan 
uitgebreide seksuele voorlichting en 
voorlichting over de bestrijding van 
discriminatie overeenkomstig 
internationale normen, en merkt op dat 
homofobie, discriminerende houdingen, 
genderstereotypen en mythes over 
seksualiteit en reproductieve gezondheid 
in stand worden gehouden in de 
leerplannen; roept de Poolse regering op 
om, in overeenstemming met Europese en 
internationale normen, uitgebreide, 
systematische en wetenschappelijk 
onderbouwde seksuele voorlichting en 
voorlichting over de bestrijding van 
discriminatie op te nemen in de 
leerplannen van scholen en te 
waarborgen dat die voorlichting door 
gekwalificeerde leraren of opvoeders 
wordt gegeven; dringt er bij de Poolse 
autoriteiten op aan geen 
tuchtmaatregelen te treffen tegen leraren 
en opvoeders en hen niet te stigmatiseren 
omdat ze lesgeven over seksualiteit en de 
bestrijding van discriminatie;

Or. en

Amendement 91
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt alle lidstaten aan alles te 
doen wat ze kunnen om de fundamentele 
mensenrechten te beschermen en ze niet 
in gevaar te brengen door te erkennen dat 
het leven alle baby’s ertoe doet: het leven 
van zwarte baby’s doet ertoe, het leven 
van witte baby’s doet ertoe, het leven van 
Europese en niet-Europese baby’s doet 
ertoe, het leven van LGBTI-baby’s doet 
ertoe en het leven van heteroseksuele 
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baby’s doet ertoe;

Or. en

Amendement 92
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Poolse autoriteiten de 
aanbevelingen die het Europees 
Parlement heeft geformuleerd in zijn 
resolutie van 14 november 2019 over de 
strafbaarstelling van seksuele 
voorlichting, en de aanbevelingen van de 
Raad van Europa en de WHO in acht te 
nemen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 93
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Poolse autoriteiten de 
aanbevelingen die het Europees 
Parlement heeft geformuleerd in zijn 
resolutie van 14 november 2019 over de 
strafbaarstelling van seksuele 
voorlichting, en de aanbevelingen van de 
Raad van Europa en de WHO in acht te 
nemen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 94
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Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Poolse autoriteiten de 
aanbevelingen die het Europees Parlement 
heeft geformuleerd in zijn resolutie van 
14 november 2019 over de strafbaarstelling 
van seksuele voorlichting, en de 
aanbevelingen van de Raad van Europa en 
de WHO in acht te nemen.

6. vraagt de Poolse autoriteiten de 
aanbevelingen die het Europees Parlement 
heeft geformuleerd in zijn resolutie van 
14 november 2019 over de strafbaarstelling 
van uitgebreide seksuele voorlichting, en 
de aanbevelingen van de Raad van Europa 
en de WHO in acht te nemen.

Or. en

Amendement 95
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Poolse autoriteiten de 
aanbevelingen die het Europees 
Parlement heeft geformuleerd in zijn 
resolutie van 14 november 2019 over de 
strafbaarstelling van seksuele 
voorlichting, en de aanbevelingen van de 
Raad van Europa en de WHO in acht te 
nemen.

6. moedigt de Poolse autoriteiten aan 
om ervoor te zorgen dat gezinnen de 
hoofdrol spelen bij het geven van 
kwalitatieve, op de leeftijd afgestemde 
relationele en seksuele voorlichting in 
Polen en is ingenomen met de 
inspanningen van de Poolse autoriteiten 
tegen de bevordering van seksuele 
activiteit door minderjarigen;

Or. en

Amendement 96
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de zorgwekkende tendens 
dat er steeds minder ruimte is voor het 
maatschappelijk middenveld, en dat er 
steeds meer sprake is van 
bureaucratisering en financiële 
beperkingen voor organisaties die ijveren 
voor grondrechten, met inbegrip van 
vrouwenrechtenorganisaties en -
activisten; roept de Poolse autoriteiten op 
om ervoor te zorgen dat organisaties die 
SRGR en LGTBI-rechten promoten over 
voldoende financiering beschikken, onder 
andere door middel van verschillende 
financieringsinstrumenten op EU-niveau, 
zoals het programma Rechten en waarden 
van het meerjarig financieel kader 2021-
2027 en andere EU-proefprojecten;

Or. en

Amendement 97
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de Unie, 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
de Werking van de Europese Unie, “de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de inhoud van het onderwijs en de 
opzet van het onderwijsstelsel” volledig 
moet eerbiedigen, en dat de regeringen 
van de lidstaten het volste recht en de 
plicht hebben hun onderwijsstelsel in te 
richten, met inbegrip van de onderdelen 
die betrekking hebben op seksuele 
opvoeding, in overeenstemming met 
democratische wil van de meerderheid;

Or. pl
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Amendement 98
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
het MFK moet goedkeuren; herhaalt zijn 
verzoek om een mechanisme om de EU-
begroting te beschermen in het geval van 
algemene tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat in de lidstaten en staat 
klaar om zijn goedkeuring niet te hechten 
aan het MFK als er geen politiek akkoord 
bestaat over een dergelijk mechanisme;

Or. en

Amendement 99
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat het vrijwaren 
van de democratie en het verzekeren van 
de eerbiediging van de rechtsstaat en de 
grondrechten essentiële waarden van de 
Europese Unie zijn; is van mening dat in 
het volgende MFK EU-financiering 
afhankelijk moet worden gemaakt van de 
naleving van deze beginselen;

Or. en

Amendement 100
Annika Bruna, Virginie Joron
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat deze campagne om 
Polen te onderwerpen aan het 
twijfelachtige standpunt van het Europees 
Parlement de modus operandi van de EU 
laat zien die actief het democratische 
proces in de lidstaten vervalst en de 
Europese diversiteit ondermijnt.

Or. fr

Amendement 101
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Raad ertoe op om deze 
kwesties aan te pakken in het kader van 
zijn huidige hoorzittingen over de situatie 
in Polen, in overeenstemming met 
artikel 7, lid 1, VEU;

Or. en

Amendement 102
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat artikel 7 VEU 
kan worden ingeroepen indien wordt 
geconstateerd dat er een duidelijk gevaar 
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bestaat voor een ernstige schending van 
de in artikel 2 bedoelde waarden; is ervan 
overtuigd dat inbreuken op de rechten van 
vrouwen, LGBTI-personen en andere 
minderheden een ernstige schending 
inhouden van de waarden van gelijkheid 
en eerbiediging van de mensenrechten, 
waaronder de rechten van personen die 
tot minderheden behoren zoals verankerd 
in artikel 2 VEU, en dat naar aanleiding 
van dergelijke schendingen de in artikel 7 
vastgestelde procedure in gang moet 
worden gezet; dringt er bij de Commissie 
op aan de situatie van deze waarden in de 
Unie op de voet te volgen en op grond van 
artikel 7, lid 1, een procedure in te leiden 
indien er bewijs bestaat van een duidelijk 
gevaar voor een ernstige schending van 
deze waarden door een lidstaat;

Or. en

Amendement 103
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat in Polen al 21 
jaar gewerkt wordt aan het onderwerp 
“Opvoeding voor het gezinsleven” (WdŻ), 
waar de seksualiteit een integraal 
bestanddeel van uitmaakt, waarbij 
eveneens rekening wordt gehouden met 
biologische aspecten en andere aspecten, 
nl. : psychische, emotionele, sociale en 
geestelijke aspecten, gebaseerd op 
waarden. Dat biedt de mogelijkheid voor 
een juiste en volledige ontwikkeling van 
de jonge mens; is bovendien van mening 
dat scholen verplicht zijn WdŻ-lessen aan 
te bieden, maar het volgen van de lessen is 
niet verplicht, vanwege de eerbiediging 
van het grondwettelijk recht dat het 
primaat van de opvoeding rust bij de 
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ouders, overeenkomstig hun waarden en 
overtuigingen.

Or. pl

Amendement 104
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. betreurt de recente 
wetwijzigingen door de Sejm ten zeerste, 
waardoor zorginstanties niet langer 
wettelijk verplicht zijn een andere 
instantie aan te wijzen indien ze uit 
persoonlijke overtuiging weigeren een 
abortus uit te voeren; roept de Poolse 
regering op om deze wijzigingen met 
spoed terug te draaien en om 
tekortkomingen op het gebied van 
dienstverlening aan te pakken die zijn 
veroorzaakt door dokters die 
gezondheidszorgdiensten weigeren te 
verlenen vanwege gewetensbezwaren, en 
om wetgeving vast te stellen om te 
waarborgen dat zorginstanties, wanneer 
zij weigeren een medische procedure uit te 
voeren, een andere instantie of specialist 
moeten aanwijzen die de procedure zal 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 105
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. drukt opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over het reeds 
wijdverbreide en ongepaste gebruik van 
gewetensbezwaar en over het gebrek aan 
een betrouwbaar doorverwijsmechanisme 
voor echte toegang tot abortus en het 
gebrek aan tijdige beroepsmogelijkheden 
voor vrouwen van wie een abortus wordt 
geweigerd; benadrukt dat uit hoofde van 
de mensenrechtenwetgeving het recht op 
gewetensbezwaar niet absoluut is en dat 
er beperkingen voor gelden teneinde de 
rechten van anderen te beschermen, en 
dat wat gezondheidszorg betreft, 
gewetensbezwaar ook wordt beperkt door 
artikelen die het recht op leven, 
gezondheid en privacy beschermen;

Or. en


