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Amendamentul 1
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere documentul 
tematic al comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, din 
decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa”,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere documentul 
tematic al comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, din 
decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa”,

eliminat

Or. pl

Amendamentul 3
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
10 decembrie 2013 referitoare la 
sănătatea sexuală și a reproducerii și 
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drepturile aferente1a; 
1a P7_TA(2013)0548 

Or. pl

Amendamentul 4
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere recomandările din 
2019 ale Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) privind sănătatea și 
drepturile adolescenților în materie de 
sănătate și de reproducere,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 5
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere recomandările din 
2019 ale Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) privind sănătatea și 
drepturile adolescenților în materie de 
sănătate și de reproducere,

eliminat

Or. pl

Amendamentul 6
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Referirea 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în Polonia 
(2019/2891(RSP)),

eliminat

Or. pl

Amendamentul 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Referirea 3

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în Polonia 
(2019/2891(RSP)),

eliminat

Or. fr

Amendamentul 8
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 3 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere recomandările din 
2019 ale Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) privind sănătatea și 
drepturile adolescenților în materie de 
sănătate și de reproducere și documentul 
Biroului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății 
intitulat „Standarde pentru educația 
sexuală în Europa. Un cadru pentru 
factorii de decizie politică, specialiști și 
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autorități din domeniul educației și 
sănătății”,

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 3 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 13 februarie 
2019 referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Amendamentul 10
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 3 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere rezultatele 
anchetei LGBTI II, efectuată de Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale, care 
evidențiază o intensificare a intoleranței și 
a violenței împotriva persoanelor LGBTI 
în Polonia și o neîncredere totală din 
partea respondenților LGBTI din Polonia 
în ceea ce privește lupta guvernului 
împotriva prejudecăților și a intoleranței, 
aici înregistrându-se cel mai mic procent 
din întreaga UE (doar 4 %) în acest sens 
și cel mai mare procent de respondenți 
care evită să meargă în anumite locuri de 



AM\1206982RO.docx 7/55 PE653.743v01-00

RO

teamă că vor fi atacați, hărțuiți sau 
amenințați (79 %),

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 4

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 2, 3, 10, 21 și 35,

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 2, 3, 10, 11, 21 și 35,

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 4

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 2, 3, 10, 21 și 35,

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 2, 3, 10, 21, 35 și 45,

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 4 a (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) referitor la valorile fundamentale 
ale Uniunii și articolul 7 din TUE 
referitor la stabilirea existenței unei 
încălcări grave și persistente de către un 
stat membru a valorilor prevăzute la 
articolul 2,

Or. en

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

Proiect de aviz
Referirea 5

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) referitor la egalitatea 
între femei și bărbați și articolul 9 din 
TFUE referitor la combaterea excluziunii 
sociale și la un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane,

- având în vedere articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) referitor la egalitatea 
între femei și bărbați, articolul 9 din TFUE 
referitor la combaterea excluziunii sociale 
și la un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane, titlul IV din TFUE 
referitor la libera circulație a persoanelor, 
serviciilor și capitalurilor și titlul V din 
TFUE referitor la spațiul de libertate, 
securitate și justiție,

Or. en

Amendamentul 15
Nicolaus Fest, Christine Anderson, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul
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- având în vedere Convenția ONU 
cu privire la drepturile copilului, în 
special preambulul, în care se 
menționează că „dată fiind lipsa sa de 
maturitate fizică și intelectuală, copilul 
are nevoie de protecție și îngrijire 
speciale, inclusiv de o protecție juridică 
adecvată, atât înainte, cât și după 
nașterea sa”,

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Uniunea a fost întemeiată 
pe valorile respectului față de demnitatea 
umană, libertate, democrație, egalitate, 
statul de drept și pe respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 
din TUE și cum sunt consacrate în 
tratatele internaționale privind drepturile 
omului; întrucât aceste valori, care sunt 
comune statelor membre și la care toate 
statele membre au subscris în mod liber, 
constituie baza drepturilor de care se 
bucură cei care trăiesc în Uniune; 
întrucât articolul 7 din TUE prevede 
posibilitatea de a suspenda anumite 
drepturi care decurg din aplicarea 
tratatelor unui stat membru, inclusiv 
drepturile de vot în Consiliu, atunci când 
s-a constatat existența unei încălcări 
grave și persistente de către un stat 
membru a valorilor prevăzute la 
articolul 2;

Or. en
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Amendamentul 17
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât dezvoltarea politicilor 
privind educația sexuală, precum și 
accesul la asistență medicală sexuală și 
reproductivă, în conformitate cu 
articolul 168 din TFUE, intră în sfera de 
competență a statelor membre, deși UE 
poate contribui la promovarea celor mai 
bune practici în rândul statelor membre;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât garantarea unor servicii și 
drepturi accesibile și la prețuri rezonabile 
în materie de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv a contracepției și 
avortului legal și în condiții de siguranță, 
este legată de mai multe drepturi ale 
omului, inclusiv dreptul la viață și la 
demnitate, dreptul de a nu fi supus unor 
tratamente inumane și degradante, 
dreptul de acces la asistență medicală, 
dreptul la viață privată, dreptul la 
educație și interzicerea discriminării; 
întrucât refuzul accesului la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente este o formă de 
violență împotriva femeilor și a fetelor; 
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întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a hotărât în mai multe rânduri că 
legile restrictive privind avortul, precum și 
lipsa punerii în aplicare încalcă drepturile 
fundamentale ale femeii;

Or. en

Amendamentul 19
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât dreptul internațional nu 
recunoaște așa-numitul drept la avort, iar 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a subliniat în repetate rânduri că nu 
există niciun drept la avort sau la 
efectuarea acestuia, iar dreptul la viață 
privată nu poate fi interpretat în sensul că 
conferă un așa-numit drept la avort1;
1. A. B. C vs Irlanda, [GC], Nr. 25579/05, 16 
decembrie 2010, paragraful 223 „Articolul 8 nu 
poate fi interpretat în sensul că sarcina și 
terminarea acesteia se referă numai la viața 
privată a unei femei, având în vedere că, de fiecare 
dată când o femeie este însărcinată, viața sa 
privată este strâns legată de un fetus care se 
dezvoltă”.

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât o educație sexuală 
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cuprinzătoare, adecvată vârstei și bazată 
pe date concrete este esențială pentru a 
pregăti copiii și tinerii pentru relații 
sănătoase, în condiții de egalitate, care să 
le aducă împlinire și să îi facă să se simtă 
în siguranță, în care să nu existe 
discriminare, constrângere și violență, 
precum și pentru a influența pozitiv 
rezultatele egalității de gen, inclusiv 
transformarea normelor de gen 
dăunătoare și a atitudinilor față de 
violența bazată pe gen, homofobie și 
transfobie, și contribuie la scăderea 
cazurilor de sarcină în rândul 
adolescentelor, la reducerea riscurilor și 
la utilizarea sporită a prezervativelor și a 
altor forme de contracepție;

Or. en

Amendamentul 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea 
unei legi privind avortul, lege considerată 
deja, în forma sa actuală, printre cele mai 
restrictive din UE, iar cel de-al doilea 
vizând transformarea actului de a oferi 
educație sexuală minorilor în infracțiune 
penală pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea;

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez;

Or. fr

Amendamentul 22
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea 
unei legi privind avortul, lege considerată 
deja, în forma sa actuală, printre cele mai 
restrictive din UE, iar cel de-al doilea 
vizând transformarea actului de a oferi 
educație sexuală minorilor în infracțiune 
penală pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea;

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, iar conținutul și eventuala 
adoptare a acestora țin de suveranitatea 
Poloniei;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea 
unei legi privind avortul, lege considerată 
deja, în forma sa actuală, printre cele mai 
restrictive din UE, iar cel de-al doilea 
vizând transformarea actului de a oferi 
educație sexuală minorilor în infracțiune 
penală pasibilă de pedeapsa cu închisoarea;

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea 
unei legi privind avortul, lege considerată 
deja, în forma sa actuală, printre cele mai 
restrictive din UE, iar cel de-al doilea 
vizând transformarea actului de a oferi 
educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea pentru minori în infracțiune 
penală pasibilă de pedeapsa cu închisoarea;

Or. en

Amendamentul 24
Jadwiga Wiśniewska
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Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea 
unei legi privind avortul, lege considerată 
deja, în forma sa actuală, printre cele mai 
restrictive din UE, iar cel de-al doilea 
vizând transformarea actului de a oferi 
educație sexuală minorilor în infracțiune 
penală pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea;

B. întrucât două proiecte de lege care 
au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în 
curs de a fi dezbătute în Parlamentul 
polonez, unul dintre ele vizând revizuirea 
legii privind planificarea familială, 
protecția fetusului uman și condițiile de 
admisibilitate a terminării sarcinii, iar cel 
de-al doilea vizând incriminarea 
promovării unui comportament pedofil;

Or. pl

Amendamentul 25
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât legea poloneză din 1993 
privind planificarea familială, protecția 
fătului uman și condițiile legale de 
întrerupere a sarcinii este una dintre cele 
mai restrictive legi privind avortul din 
Uniunea Europeană; întrucât noua 
propunere de lege cunoscută ca proiectul 
de lege „Stop avortului”, care urmărește 
modificarea codului penal în scopul de a 
elimina accesul legal la avort în caz de 
anomalie gravă sau fatală, ar conduce, de 
fapt, la refuzul aproape total al accesului 
la avort legal în Polonia, având în vedere 
că majoritatea avorturilor legale sunt 
practicate din acest motiv;

Or. en
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Amendamentul 26
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât garantarea sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente este esențială pentru a ajunge la 
o egalitate de gen și întrucât accesul la o 
educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile, bazată pe date 
concrete, este esențial pentru a pregăti 
copiii și tinerii pentru relații sănătoase, în 
condiții de egalitate, care să le aducă 
împlinire și să îi facă să se simtă în 
siguranță, pentru a combate normele de 
gen și pentru a preveni discriminarea și 
toate formele de abuz și de violență bazată 
pe gen; 

Or. en

Amendamentul 27
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. - întrucât evaluarea argumentelor 
privind implementarea inițiativelor 
cetățenești, în conformitate cu legislația 
poloneză, este efectuată de Seim și Senat. 
Decizia în această privință rămâne în 
mâinile ambelor camere ale 
Parlamentului Republicii Polone și ale 
Președintelui Poloniei;

Or. pl
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Amendamentul 28
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât proiectul de lege „Stop 
pedofiliei” ar interzice, de fapt, educația 
privind sexualitatea, ar incrimina cadrele 
didactice, lucrătorii din domeniul 
sănătății și alți specialiști din domeniul 
educației, și ar promova stigmatizarea, 
stereotipurile dăunătoare și homofobia; 
întrucât acest proiect de lege ar 
contraveni obligațiilor internaționale ale 
Poloniei în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 29
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât Dieta are obligația legală 
de a examina proiectele legislative care au 
la bază inițiative cetățenești în termen de 
șase luni de la începerea mandatului său;

C. întrucât Dieta are obligația legală 
de a examina proiectele legislative care au 
la bază inițiative cetățenești în termen de 
șase luni de la începerea mandatului său; 
întrucât Parlamentul polonez s-a 
pronunțat, la 16 aprilie 2020, în favoarea 
retrimiterii către comisie a celor două 
proiecte de lege privind accesul la avort și 
educația sexuală a minorilor care au la 
bază inițiative cetățenești; întrucât nu au 
fost încă anunțate datele la care comisiile 
parlamentare vor studia proiectele de 
lege;

Or. en
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Amendamentul 30
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât membrii Seimului au fost 
aleși în mod democratic și proporțional, 
iar poporul Poloniei și-a ales 
reprezentanții în mod liber și suveran;

Or. fr

Amendamentul 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât proiectul de lege care 
impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2018, unor 
proteste masive în toată țara și în afara ei,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 32
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât proiectul de lege care 
impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2018, unor 
proteste masive în toată țara și în afara ei,

D. întrucât, în 2018, o inițiativă a 
cetățenilor, care a adunat peste 
450 000 de semnături ale cetățenilor 
polonezi, cu privire la revizuirea legii 
privind planificarea familială, protecția 
fetusului uman și condițiile de 
admisibilitate a terminării sarcinii, a dat 
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naștere unor proteste în toată țara și în 
afara ei, ceea ce reprezintă atât expresia 
unor mecanisme democratice funcționale, 
cât și adoptarea unui proiect de inițiativă 
a cetățenilor;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât proiectul de lege care 
impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2018, unor 
proteste masive în toată țara și în afara ei,

D. întrucât, în 2016, o tentativă de a 
introduce o interdicție totală a dreptului 
la avort a declanșat o mobilizare masivă a 
femeilor și a organizațiilor societății 
civile, precum și greva femeilor din 
„Lunea neagră”; întrucât proiectul de lege 
care impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2018, unor 
proteste masive în toată țara și în afara ei,

Or. en

Amendamentul 34
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât proiectul de lege care 
impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2018, unor 
proteste masive în toată țara și în afara ei,

D. întrucât proiectul de lege care 
impune măsuri restrictive împotriva 
avortului a dat naștere, în 2016, 2018 și 
2020, unor proteste masive în toată țara și 
în afara ei,
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Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât de la începutul anului 
2019, peste 80 de regiuni, județe sau 
municipalități din Polonia au adoptat 
rezoluții prin care se declară libere de 
așa-numita „ideologie LGBT” sau au 
adoptat „carte regionale ale drepturilor 
familiei” sau dispoziții esențiale care 
decurg din acestea, discriminând astfel în 
special familiile monoparentale și cele 
LGBTI; întrucât crearea unor „zone fără 
LGBTI”, chiar dacă nu implică existența 
unei frontiere fizice, reprezintă o măsură 
extrem de discriminatorie, care limitează 
libertatea de circulație a cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 36
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât în Republica Polonă orice 
persoană are dreptul la protecția 
sănătății, iar în Polonia, femeile se 
bucură de protecție juridică specială în 
timpul sarcinii, al nașterii și al lăuziei; 
articolul 68 alineatul (3) din Constituția 
Republicii Polone din 2 aprilie 1997 
prevede: „Autoritățile publice trebuie să 
ofere asistență medicală specială copiilor, 
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femeilor însărcinate, persoanelor cu 
handicap și persoanelor în vârstă”;

Or. pl

Amendamentul 37
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât în 2019 poporul polonez a 
ales în mod liber în Seim o majoritate de 
deputați care aveau poziții privind avortul 
cunoscute de alegători; întrucât 
instituțiile și ONG-urile supranaționale 
sau străine nu trebuie să se pronunțe în 
chestiuni care țin de competența 
națională, atât timp cât cetățenii sunt 
liberi să voteze, iar guvernele și adunările 
sunt alese în mod democratic,

Or. fr

Amendamentul 38
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât, în trecut, Comitetul ONU 
pentru Drepturile Omului a solicitat 
Poloniei să se abțină de la adoptarea 
oricărei reforme legislative care ar 
reprezenta un regres al unei legislații deja 
restrictive privind accesul femeilor la un 
avort legal și în condiții de siguranță; 
întrucât Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului s-a pronunțat împotriva Poloniei 
în mai multe cauze, din cauza 
interpretării restrictive a acestui drept de 
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către Polonia;

Or. en

Amendamentul 39
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, 
în favoarea retrimiterii către comisie a 
celor două proiecte de lege privind accesul 
la avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez nu a adoptat, la 16 aprilie 2020, 
cele două proiecte de lege privind accesul 
la avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești, dar se 
opune ca aceste proiecte de lege să fie 
trimise comisiei pentru a fi analizate mai 
aprofundat, având în vedere că fiecare 
dintre acestea ar submina în mod 
semnificativ drepturile omului, iar 
perspectiva unui viitor vot cu privire la 
aceste proiecte de lege reprezintă o 
amenințare potențială pentru principiile 
fundamentale ale UE consacrate la 
articolul 2 din TUE, în special pentru 
respectarea drepturilor omului și a 
demnității umane, nediscriminare și 
egalitate, inclusiv pentru egalitatea între 
femei și bărbați, precum și pentru 
activitatea societății civile;

Or. en

Amendamentul 40
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 1. salută faptul că Parlamentul 



PE653.743v01-00 22/55 AM\1206982RO.docx

RO

polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;

polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația privind sexualitatea 
pentru minori care au la bază inițiative 
cetățenești; este profund îngrijorat de 
încercările repetate de a prezenta, de a 
examina și de a reforma legislația cu 
scopul de a restricționa drepturile 
femeilor și egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 41
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, 
în favoarea retrimiterii către comisie a 
celor două proiecte de lege privind 
accesul la avort și educația sexuală a 
minorilor care au la bază inițiative 
cetățenești;

1. regretă faptul că Parlamentul nu a 
respins categoric aceste două proiecte de 
lege; respinge orice încercare de regres în 
ceea ce privește drepturile la sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
persoanelor LGBTI și, în acest context, 
condamnă (încă o dată) încercările de a 
incrimina în continuare avortul, de a 
stigmatiza persoanele seropozitive și de a 
împiedica accesul tinerilor la educație 
sexuală în Polonia;

Or. en

Amendamentul 42
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 

1. ia act de faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
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favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;

favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind revizuirea 
legii privind planificarea familială, 
protecția fetusului uman și condițiile de 
admisibilitate a terminării sarcinii și 
privind incriminarea promovării unui 
comportament pedofil;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și o educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea pentru minori care au la bază 
inițiative cetățenești;

Or. en

Amendamentul 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;

1. ia act de faptul că Parlamentul 
polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în 
favoarea retrimiterii către comisie a celor 
două proiecte de lege privind accesul la 
avort și educația sexuală a minorilor care 
au la bază inițiative cetățenești;
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Or. fr

Amendamentul 45
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este încurajat de faptul că 
instrumentele democratice gestionate de 
cetățeni sunt pe deplin operaționale în 
Polonia;

Or. en

Amendamentul 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două 
proiecte de lege, câtă vreme o dezbatere 
intensă, necesară și legitimă a fost 
declanșată în țară și în toată Europa din 
cauza problemelor morale și a protestelor 
pe care le generează acestea și deoarece 
viața și drepturile fundamentale a 
milioane de femei, de cupluri și de familii, 
în special din rândul tinerilor și al 
persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi 
iremediabil afectate;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 47
Jadwiga Wiśniewska
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două 
proiecte de lege, câtă vreme o dezbatere 
intensă, necesară și legitimă a fost 
declanșată în țară și în toată Europa din 
cauza problemelor morale și a protestelor 
pe care le generează acestea și deoarece 
viața și drepturile fundamentale a 
milioane de femei, de cupluri și de familii, 
în special din rândul tinerilor și al 
persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi 
iremediabil afectate;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 48
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două proiecte 
de lege, câtă vreme o dezbatere intensă, 
necesară și legitimă a fost declanșată în 
țară și în toată Europa din cauza 
problemelor morale și a protestelor pe care 
le generează acestea și deoarece viața și 
drepturile fundamentale a milioane de 
femei, de cupluri și de familii, în special 
din rândul tinerilor și al persoanelor celor 
mai vulnerabile, ar fi iremediabil afectate;

2. invită Guvernul polon și membrii 
Parlamentului Poloniei să nu continue 
examinarea acestor două proiecte de lege, 
câtă vreme o dezbatere intensă, necesară și 
legitimă a fost declanșată în țară și în toată 
Europa din cauza problemelor morale și a 
protestelor pe care le generează acestea și 
deoarece viața și drepturile fundamentale a 
milioane de femei, de cupluri și de familii, 
în special din rândul tinerilor și al 
persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi 
iremediabil afectate; îndeamnă deputații 
din Parlamentul polonez să se abțină de la 
orice încercare de a restricționa sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente ale femeilor și adolescenților;

Or. en
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Amendamentul 49
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două proiecte 
de lege, câtă vreme o dezbatere intensă, 
necesară și legitimă a fost declanșată în 
țară și în toată Europa din cauza 
problemelor morale și a protestelor pe care 
le generează acestea și deoarece viața și 
drepturile fundamentale a milioane de 
femei, de cupluri și de familii, în special 
din rândul tinerilor și al persoanelor celor 
mai vulnerabile, ar fi iremediabil afectate;

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două proiecte 
de lege, câtă vreme o dezbatere intensă, 
necesară și legitimă a fost declanșată în 
țară și în toată Europa din cauza 
problemelor morale și a protestelor pe care 
le generează acestea și deoarece viața și 
drepturile fundamentale a milioane de 
femei, de cupluri, de familii, de copii și de 
adolescenți, în special din rândul tinerilor 
și al persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi 
iremediabil afectate, precum și viețile și 
drepturile educatorilor din domeniul 
sănătății sexuale și reproductive, inclusiv 
ale profesorilor, lucrătorilor sociali, 
personalului medical și activiștilor pentru 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 50
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Guvernul polon să nu 
continue examinarea acestor două 
proiecte de lege, câtă vreme o dezbatere 
intensă, necesară și legitimă a fost 
declanșată în țară și în toată Europa din 
cauza problemelor morale și a protestelor 
pe care le generează acestea și deoarece 
viața și drepturile fundamentale a milioane 
de femei, de cupluri și de familii, în special 

2. încurajează Guvernul polon să 
examineze cu atenție aceste două proiecte 
de lege, câtă vreme o dezbatere intensă, 
necesară și legitimă a fost declanșată în 
țară și în toată Europa pentru a evalua în 
mod onest problemele și preocupările 
morale pe care le generează acestea, și 
deoarece viața și drepturile fundamentale a 
milioane de copii, de femei, de cupluri și 
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din rândul tinerilor și al persoanelor celor 
mai vulnerabile, ar fi iremediabil afectate;

de familii, în special din rândul tinerilor și 
al persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi, 
în mod deliberat, iremediabil afectate și 
sfârșite;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) regretă recentele modificări 
legislative efectuate de Seim, potrivit 
cărora instituțiile medicale nu mai sunt 
obligate legal să sugereze o altă instituție 
în cazul refuzului de a efectua întreruperi 
de sarcină din cauza convingerilor 
personale; invită guvernul polonez să 
revină asupra acestor modificări și să 
adopte măsuri pentru a compensa 
lacunele din prestarea de servicii cauzate 
de medicii care decid să invoce obiecție pe 
motive de conștiință pentru a refuza să 
ofere servicii de asistență medicală, și să 
includă în legislație o normă conform 
căreia, în cazul refuzului de a efectua o 
procedură medicală, unitatea medicală 
trebuie să indice un alt specialist sau o 
altă instituție care va executa procedura;

Or. en

Amendamentul 52
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Parlamentul polonez să 
respingă orice propunere legislativă care 
vizează o mai mare erodare a drepturilor 
sexuale și reproductive ale femeilor, 
precum și autoritățile poloneze să 
recunoască drepturile inalienabile ale 
femeilor la integritate fizică și mentală și 
la luarea unor decizii autonome în ceea ce 
le privește, la dreptul de a accesa întreaga 
gamă de servicii de sănătate reproductivă, 
inclusiv la avortul legal și în condiții de 
siguranță, și să ia măsuri pentru a pune 
în aplicare pe deplin hotărârile 
pronunțate în diverse cauze împotriva 
Poloniei de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, care a stabilit că 
legile restrictive privind avortul și lipsa 
punerii în aplicare încalcă drepturile 
omului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își reiterează îngrijorarea în 
legătură cu recurgerea continuă, masivă 
și abuzivă la clauza de obiecție pe motive 
de conștiință, inclusiv în legătură cu 
absența unui mecanism funcțional de 
trimitere la o altă instituție în vederea 
accesului efectiv la servicii de întrerupere 
a sarcinii, și în legătură cu inexistența 
unor proceduri de apel în timp util pentru 
femeile cărora li se refuză întreruperea 
sarcinii; observă că, în conformitate cu 
legislația privind drepturile omului, 
dreptul la obiecție pe motive de conștiință 
face obiectul unor limitări pentru a 
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proteja drepturile altor persoane și că în 
ceea ce privește asistența medicală, 
obiecția pe motive de conștiință este 
limitată și de articolele care protejează 
dreptul la viață, la sănătate și la 
confidențialitate;

Or. en

Amendamentul 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că legislația privind 
avortul, la fel ca toate legile, derivă din 
suveranitatea statelor și, în primul rând, 
din cea a instituțiilor parlamentare ale 
acestora și că Parlamentul European ar 
trebui să se abțină de la a se amesteca 
într-o chestiune națională și democratică 
poloneză;

Or. fr

Amendamentul 55
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că elaborarea 
politicilor în materie de educație sexuală, 
precum și accesul la sănătatea sexuală și 
reproductivă sunt de competența statelor 
membre;

Or. pl
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Amendamentul 56
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită abrogarea legii care 
limitează accesul femeilor și fetelor la 
mijloacele contraceptive de urgență;

Or. en

Amendamentul 57
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. își exprimă convingerea că 
blocarea accesului la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente este o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor și 
reamintește că indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de 
a lua decizii în cunoștință de cauză cu 
privire la propriile SRHR;

Or. en

Amendamentul 58
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2f. invită Parlamentul polonez să se 
abțină de la adoptarea oricărei politici 
care ar restricționa accesul la o educație 
cuprinzătoare privind sexualitatea; 
solicită autorităților poloneze să se 
asigure că tinerii au acces la o astfel de 
educație, în conformitate cu standardele 
Organizației Mondiale a Sănătății, și că 
cei care asigură aceste acțiuni sunt 
sprijiniți în acest sens într-o manieră 
concretă și obiectivă;

Or. en

Amendamentul 59
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. încurajează autoritățile poloneze 
să pună în aplicare în mod concret și 
efectiv Convenția de la Istanbul a 
Consiliului Europei, inclusiv prin 
asigurarea aplicării legislației existente în 
întreaga țară, precum și asigurarea unui 
număr suficient de adăposturi de calitate 
pentru femeile victime ale violenței și 
copiii acestora;

Or. en

Amendamentul 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 

eliminat
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protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum 
și drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 61
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum 
și drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 62
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 

3. subliniază că accesul universal la 
asistență medicală, inclusiv la asistență 
medicală sexuală și reproductivă și la 
drepturile conexe, este un drept 
fundamental al omului; este preocupat de 
regresul drepturilor femeilor și de nivelul 
de protecție oferit în Polonia dreptului 
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sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile; reamintește că măsurile care 
reduc protecția drepturilor și a 
autodeterminării femeilor încalcă 
obligațiile internaționale ale Poloniei în 
materie de drepturi ale omului de a 
proteja drepturile femeilor la viață 
privată, la sănătate și la libertatea de a nu 
fi supuse la tratamente inumane;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea și drepturile lor sexuale și 
reproductive fiind o componentă esențială 
a acesteia, precum și drepturilor tinerilor 
LGBTI, a căror sănătate și integritate 
mintală și fizică sunt deosebit de 
vulnerabile; regretă atacurile continue ale 
autorităților asupra activiștilor și 
organizațiilor pentru drepturile femeilor 
sub forma desfășurării de raiduri, 
retrageri de fonduri și intimidări, ceea ce 
le afectează activitatea și creează un 
mediu de teamă;

Or. en
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Amendamentul 64
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de protecția 
inadecvată oferită în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, care 
include dreptul de acces la informații 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 65
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de regresul 
drepturilor femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

3. este preocupat de amenințarea la 
adresa sănătății femeilor și de nivelul de 
protecție oferit în Polonia dreptului 
femeilor și al adolescentelor la sănătate, 
sănătatea sexuală și reproductivă fiind o 
componentă esențială a acesteia, precum și 
drepturilor tinerilor LGBTI, a căror 
sănătate și integritate sunt deosebit de 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 66
Eugenia Rodríguez Palop
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că accesul neîngrădit și 
în timp util la serviciile de sănătate 
reproductivă și respectarea autonomiei 
reproductive a femeilor și a deciziilor 
acestora sunt esențiale pentru protejarea 
drepturilor fundamentale ale femeilor și a 
egalității de gen; reamintește că 
organismele internaționale din domeniul 
drepturilor omului au afirmat în mod 
repetat că legile foarte restrictive privind 
avortul contravin standardelor în materie 
de drepturi ale omului și trebuie 
reformate; reamintește că Parlamentul a 
criticat cu fermitate, în rezoluțiile sale din 
14 septembrie 2016 și 15 noiembrie 2017, 
orice propunere legislativă care ar 
interzice avortul în cazurile de 
malformații grave sau mortale ale fătului, 
ceea ce ar însemna practic interzicerea 
accesului la avort în Polonia, în contextul 
în care majoritatea avorturilor legale sunt 
efectuate din acest motiv;

Or. en

Amendamentul 67
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată cu satisfacție că problema 
sănătății reproductive a fost inclusă în 
programul național de sănătate pentru 
perioada 2016-2020 și în programul de 
politică în domeniul sănătății intitulat: 
„Program pentru protecția cuprinzătoare 
a sănătății reproductive în Polonia”, al 
cărui obiectiv principal este de a mări 
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disponibilitatea serviciilor de înaltă 
calitate pentru diagnosticarea și tratarea 
infertilității;

Or. pl

Amendamentul 68
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută eforturile guvernului 
polonez de protejare a drepturilor 
femeilor prin combaterea islamizării, care 
reprezintă una dintre cele mai mari 
amenințări la adresa drepturilor femeilor 
și ale minorităților sexuale;

Or. en

Amendamentul 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că legislația privind 
avortul trebuie să fie însoțită de măsuri 
preventive împotriva acestuia, având în 
vedere numărul mare de tehnici 
contraceptive existente în prezent;

Or. fr

Amendamentul 70
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
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Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că femeile care decid să 
întrerupă o sarcină fie se deplasează într-
o altă țară pentru a beneficia de servicii 
sigure și legale de întrerupere a sarcinii, 
fie se supun unor proceduri potențial 
nesigure la domiciliu, putând să își riște 
viața în timpul lor, în special femeile 
sărace; reafirmă faptul că blocarea 
accesului la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente, 
inclusiv la întreruperea legală a sarcinii 
în condiții de siguranță, este o formă de 
violență împotriva femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 71
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă autoritățile poloneze să 
respecte dreptul femeilor de a lua decizii 
autonome cu privire la propriile corpuri și 
funcții reproductive, care constituie baza 
dreptului lor fundamental la egalitate și la 
respectarea vieții private în ceea ce 
privește aspectele intime de integritate 
fizică și psihică; solicită abrogarea legii 
care limitează accesul femeilor și fetelor 
la mijloace contraceptive de urgență;

Or. en

Amendamentul 72
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
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Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. reiterează cu fermitate faptul că 
accesul la informații complete, adecvate 
vârstei, cu privire la sex și sexualitate și 
accesul la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv educație sexuală, 
planificare familială, metode 
contraceptive și avort legal și în condiții 
de siguranță, este esențial pentru a crea o 
atitudine pozitivă și caracterizată prin 
respect în raport cu sexualitatea și 
relațiile sexuale, precum și posibilitatea 
de a avea experiențe sexuale sigure, fără 
constrângeri, discriminare și violență;

Or. en

Amendamentul 73
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. reiterează faptul că tinerii trebuie 
să fie responsabilizați și protejați prin 
oferirea de informații adecvate vârstei 
despre sex și sexualitate și despre accesul 
la asistență medicală sexuală și 
reproductivă; subliniază că, în loc să 
protejeze tinerii, lipsa de informații și 
educație cu privire la sex și la sexualitate 
periclitează siguranța și calitatea vieții 
tinerilor, lăsându-i vulnerabili la 
exploatare sexuală, abuzuri și violență, 
inclusiv pe fetele și tinerii LGBTI, care 
sunt afectați în mod deosebit de 
inegalitatea normelor sociale și de gen; 
solicită ca educatorii, doctorii și 
îngrijitorii să fie sprijiniți, protejați și 
încurajați să transmită aceste informații;

Or. en
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Amendamentul 74
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. reamintește că educația, pe lângă 
faptul că este un drept al omului de sine 
stătător, este o condiție prealabilă pentru 
exercitarea altor drepturi și libertăți 
fundamentale; reamintește că Polonia are 
datoria, în temeiul legislației 
internaționale a drepturilor omului, de a 
oferi o educație sexuală completă, 
obligatorie, adecvată vârstei, 
standardizată, bazată pe date concrete și 
exactă din punct de vedere științific; 
reamintește că o astfel de educație este o 
parte a programei școlare necesară în 
vederea respectării standardelor 
Organizației Mondiale a Sănătății pentru 
Europa în materie de educație și protecție 
a tinerilor; afirmă că o astfel de educație 
ar trebui să cuprindă orientarea sexuală 
și identitatea de gen, exprimarea sexuală, 
relațiile sexuale și consimțământul, 
precum și informații despre riscuri sau 
boli precum bolile cu transmitere sexuală 
și HIV, sarcina nedorită, violența sexuală 
și practicile nocive, cum ar fi acostarea în 
scopuri sexuale și mutilarea genitală a 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale 
și comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care 
încalcă drepturile fundamentale și 
generează mai multă ură, frică și riscuri 
pentru persoanele LGBTI din Polonia; 
îndeamnă Guvernul polonez să adopte 
măsuri pentru a proteja persoanele 
LGBTI + și să combată toate încălcările 
drepturilor omului cărora le cad victimă 
persoanele LGBTI + în Polonia;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 76
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale 
și comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care 
încalcă drepturile fundamentale și 
generează mai multă ură, frică și riscuri 
pentru persoanele LGBTI din Polonia; 
îndeamnă Guvernul polonez să adopte 
măsuri pentru a proteja persoanele 
LGBTI + și să combată toate încălcările 
drepturilor omului cărora le cad victimă 
persoanele LGBTI + în Polonia;

eliminat

Or. pl

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

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să combată toate 
încălcările drepturilor omului cărora le cad 
victimă persoanele LGBTI + în Polonia;

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; invită Comisia să 
evalueze dacă crearea unor zone libere de 
LGBTI reprezintă o încălcare a dreptului 
la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
UE, încălcând articolul 3 alineatul (2) din 
TUE, articolul 21 din TFUE, titlurile IV 
și V din TFUE și articolul 45 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; invită Comisia să evalueze 
dacă Polonia și-a îndeplinit obligația care 
îi revine în temeiul tratatelor și dacă 
Comisia ar trebui să emită un aviz motivat 
în această privință, în conformitate cu 
articolul 258 din TFUE; îndeamnă 
Guvernul polonez să adopte măsuri pentru 
a proteja persoanele LGBTI + și să 
combată toate încălcările drepturilor 
omului cărora le cad victimă persoanele 
LGBTI + în Polonia;

Or. en

Amendamentul 78
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
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multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să combată toate 
încălcările drepturilor omului cărora le cad 
victimă persoanele LGBTI + în Polonia;

multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să combată toate 
încălcările drepturilor omului cărora le cad 
victimă persoanele LGBTI + în Polonia; 
reamintește poziția pe care a exprimat-o 
în rezoluția sa din 18 decembrie 2019 
referitoare la discriminarea publică și 
discursurile de incitare la ură împotriva 
persoanelor LGBTI și condamnă 
acțiunile în justiție împotriva activiștilor 
societății civile care au publicat așa-
numitul „Atlas al urii”, care 
documentează răspândirea homofobiei în 
Polonia, și respinge modul în care 
actualul cadru juridic, instanțele 
judecătorești și intentarea de procese sunt 
folosite pentru a-i reduce la tăcere pe 
activiștii LGBTI și a-i împiedica să își 
exercite dreptul la liberă exprimare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să combată toate 
încălcările drepturilor omului cărora le cad 
victimă persoanele LGBTI + în Polonia;

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 
comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBT” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să acționeze în 
privința tuturor încălcărilor drepturilor 
omului cărora le cad victimă persoanele și 
organizațiile LGBTI + în Polonia; face 
apel la guvernul polonez să garanteze 
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drepturile și libertățile organizațiilor 
societății civile care depun eforturi pentru 
a asigura reprezentarea intereselor 
femeilor și ale persoanelor LGBTI în 
politica publică și în societate în general.

Or. en

Amendamentul 80
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale 
și comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care 
încalcă drepturile fundamentale și 
generează mai multă ură, frică și riscuri 
pentru persoanele LGBTI din Polonia; 
îndeamnă Guvernul polonez să adopte 
măsuri pentru a proteja persoanele LGBTI 
+ și să combată toate încălcările 
drepturilor omului cărora le cad victimă 
persoanele LGBTI + în Polonia;

4. invită Guvernul polonez să asigure 
drepturile fundamentale ale tuturor 
persoanelor din Polonia; îndeamnă 
Guvernul polonez să adopte măsuri pentru 
a combate toate încălcările drepturilor 
omului în Polonia;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Guvernul polonez să 
condamne și să adopte măsurile legale 
adecvate împotriva rezoluțiilor regionale și 

4. invită Guvernul polonez să 
condamne urgent și să adopte măsurile 
legale adecvate împotriva rezoluțiilor 
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comunale privind așa-numitele „zone 
libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă 
drepturile fundamentale și generează mai 
multă ură, frică și riscuri pentru persoanele 
LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul 
polonez să adopte măsuri pentru a proteja 
persoanele LGBTI + și să combată toate 
încălcările drepturilor omului cărora le cad 
victimă persoanele LGBTI + în Polonia;

regionale și comunale privind așa-numitele 
„zone libere de LGBTI” din Polonia, care 
încalcă drepturile fundamentale și 
generează mai multă ură, frică și riscuri 
pentru persoanele LGBTI din Polonia; 
îndeamnă Guvernul polonez să adopte 
măsuri pentru a proteja persoanele LGBTI 
+ și să combată toate încălcările drepturilor 
omului cărora le cad victimă persoanele 
LGBTI + în Polonia;

Or. en

Amendamentul 82
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în privința creării de „zone 
libere de LGTBI”, ținând seama de faptul 
că declarațiile homofobe constituie 
discriminare la încadrarea în muncă 
atunci când sunt făcute de persoane care 
pot fi percepute ca având o influență 
decisivă asupra politicii de recrutare a 
administrației locale; invită autoritățile 
poloneze să adopte o legislație care să 
abordeze situația uniunilor consensuale 
formate din persoane de același sex și a 
părinților de același sex, pentru a veghea 
la exercitarea dreptului lor la 
nediscriminare în drept și în fapt, în 
conformitate cu jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție și a Curții Europene a 
Drepturilor Omului;

Or. en

Amendamentul 83
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Vera Tax, Evelyn Regner, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia Europeană să 
investigheze dacă fondurile de coeziune 
ale UE au fost utilizate de aceste regiuni 
pentru propagandă anti-LGBTI+ și, dacă 
aceasta este situația, solicită suspendarea 
altor finanțări atât timp cât nu există 
suficiente garanții că resursele financiare 
europene nu vor fi utilizate pentru acțiuni 
care încalcă valorile UE;

Or. en

Amendamentul 84
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. condamnă faptul că Polonia a 
creat „zone libere de LGBT”, care au fost 
declarate într-o treime din 
municipalitățile poloneze, încălcând grav 
drepturile omului și discriminând 
persoanele LGBT;

Or. en

Amendamentul 85
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de faptul că Constituția 
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Republicii Polone susține interzicerea 
oricărei discriminării din orice motiv;

Or. pl

Amendamentul 86
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Guvernului polonez să 
introducă în Codul Penal orientarea 
sexuală drept caracteristică personală 
protejată;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 87
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Guvernului polonez să 
introducă în Codul Penal orientarea 
sexuală drept caracteristică personală 
protejată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul
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5. solicită Guvernului polonez să 
introducă în Codul Penal orientarea 
sexuală drept caracteristică personală 
protejată;

eliminat

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Guvernului polonez să 
introducă în Codul Penal orientarea sexuală 
drept caracteristică personală protejată;

5. solicită Guvernului polonez să 
introducă în Codul Penal orientarea 
sexuală, identitatea de gen și 
caracteristicile sexuale drept caracteristici 
personale protejate, pentru a garanta 
drepturile tuturor persoanelor LGBTI+ 
din Polonia;

Or. en

Amendamentul 90
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că în Polonia lipsește o 
educație sexuală și anti-discriminare 
cuprinzătoare, în concordanță cu 
standardele internaționale, programele de 
învățământ perpetuând homofobia, 
atitudinile discriminatorii, stereotipurile 
de gen și miturile cu privire la sexualitate 
și sănătatea reproducerii; invită guvernul 
polonez să integreze în programele 
școlare cursuri anti-discriminare și 
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sexuală cuprinzătoare, sistematică și 
fundamentată științific, în concordanță cu 
standardele europene și internaționale, și 
să se asigure că aceste cursuri sunt 
predate de cadre didactice calificate; 
invită autoritățile poloneze să se abțină de 
la orice acțiune disciplinară și de 
stigmatizare împotriva cadrelor didactice 
pe motiv că acestea transmit cunoștințe 
legate de sexualitate și antidiscriminare;

Or. en

Amendamentul 91
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează toate statele membre 
să facă tot ce le stă în putință pentru a 
proteja și a nu amenința drepturile 
fundamentale ale omului, recunoscând că 
viața tuturor bebelușilor contează; viața 
bebelușilor de culoare, albi, europeni și 
neeuropeni, LGBTI și heterosexuali 
contează;

Or. en

Amendamentul 92
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită autorităților poloneze să 
dea curs recomandărilor Parlamentului 
European, formulate în Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale, precum și 

eliminat
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celor ale Consiliului Europei și ale OMS.

Or. fr

Amendamentul 93
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită autorităților poloneze să 
dea curs recomandărilor Parlamentului 
European, formulate în Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale, precum și 
celor ale Consiliului Europei și ale OMS.

eliminat

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită autorităților poloneze să dea 
curs recomandărilor Parlamentului 
European, formulate în Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale, precum și 
celor ale Consiliului Europei și ale OMS.

6. solicită autorităților poloneze să dea 
curs recomandărilor Parlamentului 
European, formulate în Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale 
cuprinzătoare, precum și celor ale 
Consiliului Europei și ale OMS.

Or. en

Amendamentul 95
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită autorităților poloneze să 
dea curs recomandărilor Parlamentului 
European, formulate în Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale, precum și 
celor ale Consiliului Europei și ale OMS.

6. încurajează autoritățile poloneze 
să asigure familiilor un rol prioritar în 
educația privitoare la relații și sexuale 
adecvată vârstei și de calitate și salută 
eforturile autorităților poloneze îndreptate 
împotriva promovării activității sexuale a 
minorilor.

Or. en

Amendamentul 96
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază tendința îngrijorătoare 
de reducere a spațiului de acțiune al 
societății civile și extinderea birocrației și 
a restricțiilor financiare care afectează 
organizațiile de apărare a drepturilor 
fundamentale, inclusiv organizațiile și 
activiștii pentru drepturile femeilor; invită 
autoritățile poloneze să asigure o 
finanțare adecvată pentru organizațiile 
care promovează sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și 
drepturile LGBTI+, inclusiv prin diferite 
instrumente de finanțare la nivelul UE, 
cum ar fi Cadrul financiar multianual 
2021-2027, programul „Drepturi și 
valori” și alte proiecte-pilot ale UE;

Or. en

Amendamentul 97
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Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că, în conformitate cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea trebuie să respecte pe 
deplin „responsabilitatea statelor membre 
față de conținutul învățământului și de 
organizarea sistemului educațional” și că 
guvernele statelor membre au dreptul și 
obligația de a organiza sistemul 
educațional, inclusiv elementele legate de 
educația sexuală, în conformitate cu 
voința democratică a majorității;

Or. pl

Amendamentul 98
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că Parlamentul 
trebuie să își dea aprobarea pentru CFM; 
își reiterează solicitarea de creare a unui 
mecanism de protejare a bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate ale statului de drept în statele 
membre și este pregătit să nu aprobe 
CFM dacă nu există un acord politic cu 
privire la un astfel de mecanism;

Or. en

Amendamentul 99
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că protejarea 
democrației și garantarea respectării 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale reprezintă valori esențiale 
ale Uniunii Europene; consideră că 
finanțarea UE în cadrul următorului 
CFM ar trebui să fie condiționată de 
respectarea acestor principii;

Or. en

Amendamentul 100
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă faptul că această campanie 
de discreditare a Poloniei în fața 
Parlamentului European este un exemplu 
al modului de funcționare a UE, care 
denaturează în mod activ procesele 
democratice naționale și subminează 
diversitatea Europei.

Or. fr

Amendamentul 101
Eugenia Rodríguez Palop

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Consiliului să abordeze 
aceste chestiuni în contextul actualelor 
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sale audieri în legătură cu situația din 
Polonia, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1) din TUE.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că articolul 7 din TUE 
poate fi declanșat dacă se constată 
existența unui risc clar de încălcare gravă 
de către un stat membru a valorilor 
menționate la articolul 2; este ferm 
convins că atingerea adusă drepturilor 
femeilor, ale persoanelor LGBTI și ale 
altor minorități încalcă grav valorile 
egalității și respectării drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților, consacrate la 
articolul 2 din TUE, și că astfel de 
încălcări ar trebui să declanșeze 
procedura prevăzută la articolul 7; 
îndeamnă Comisia să monitorizeze 
îndeaproape situația acestor valori în 
Uniune și să inițieze proceduri în temeiul 
articolului 7 alineatul (1), dacă există 
dovezi ale unui risc clar de încălcare 
gravă a acestor valori de către un stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 103
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de faptul că, în Polonia, 
cursul „Educație pentru pregătirea vieții 
de familie” se predă de 21 de ani, acesta 
abordând sexualitatea în mod integral, 
adică ia în considerare atât sfera 
biologică, cât și sferele psihologică, 
emoțională, socială și spirituală, și anume 
care se bazează pe valori; această 
abordare oferă tinerilor șansa să se 
dezvolte în mod corespunzător și pe 
deplin; în plus, ia act de faptul că este 
obligatoriu ca școlile să ofere acest curs, 
dar acesta nu este obligatoriu pentru 
elevi, pentru a respecta supremația 
constituțională a părinților în ceea ce 
privește creșterea copiilor, în funcție de 
valorile și convingerile lor.

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. regretă profund recentele 
modificări legislative efectuate de Seim, 
potrivit cărora instituțiile medicale nu mai 
sunt obligate legal să sugereze o altă 
instituție în cazul refuzului de a efectua 
întreruperi de sarcină din cauza 
convingerilor personale; invită guvernul 
polonez să anuleze de urgență aceste 
modificări, să elimine lacunele din 
oferirea de servicii în cazurile în care 
medicii refuză servicii de asistență 
medicală din motive de conștiință și să 
adopte acte legislative pentru a garanta 
că, în cazul refuzului de a efectua o 
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procedură medicală, unitatea medicală 
trebuie să indice un alt specialist sau o 
altă instituție care va executa procedura;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. își reiterează îngrijorarea în 
legătură cu recurgerea continuă, masivă 
și abuzivă la obiecția pe motive de 
conștiință, inclusiv în legătură cu absența 
unui mecanism funcțional de trimitere la 
o altă instituție în vederea accesului 
efectiv la servicii de întrerupere a sarcinii, 
și în legătură cu inexistența de proceduri 
de apel în timp util pentru femeile cărora 
li se refuză întreruperea sarcinii; observă 
că, în conformitate cu legislația privind 
drepturile omului, dreptul la obiecție pe 
motive de conștiință nu este absolut, 
făcând obiectul unor limitări pentru a 
proteja drepturile altor persoane și că în 
ceea ce privește asistența medicală, 
obiecția pe motive de conștiință este 
limitată și de articolele care protejează 
dreptul la viață, la sănătate și la 
confidențialitate;

Or. en


