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B8-0866/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju 

kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele 

(2016/2774(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4, 5 ja 6, milles 

määratakse kindlaks liidu pädevusvaldkonnad, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ning subsidiaarsuse põhimõtet, 

– võttes arvesse protokolli nr 30 Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta 

Poola ja Ühendkuningriigi suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule lisatud deklaratsiooni nr 1 Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule lisatud Poola Vabariigi deklaratsiooni 

(deklaratsioon nr 61) Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et praegune Poola valitsus on tugevaima demokraatliku mandaadiga valitsus 

kommunismi langemise järgses Poolas; 

B. arvestades, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 2–6 ei kuulu 

kõlbluse ja perekonnaõigusega seotud küsimused ELi pädevusse, vaid liikmesriikide 

ainupädevusse; 

C. arvestades, et EL ja liikmesriigid peavad ELi õigust rakendades järgima ka Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat; 

D. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta Poola suhtes kohaldamisele kehtivad 

protokollis nr 30 sätestatud tingimused; arvestades ühtlasi, et Poola Vabariigi 

deklaratsioonis (deklaratsioon nr 61) Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta on 

sätestatud, et harta ei mõjuta mingil viisil liikmesriikide õigust toimida seadusandjana 

kõlbluse, perekonnaõiguse või inimväärikuse kaitse ja inimeste füüsilise ning vaimse 

puutumatuse kaitse vallas; 

E. arvestades, et deklaratsioonis nr 1 Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta on sätestatud, 

et harta ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest, ei lisa 

liidule uusi pädevusvaldkondi ja ülesandeid ega muuda aluslepingutes määratletud 

pädevust ja ülesandeid; 

F. arvestades, et Poola valitsusel ei ole mingit kavatsust muuta kehtivaid aborti käsitlevaid 

õigusnorme; arvestades, et rühm vabaühendusi kogub kodanikuliikumise raames allkirju 

ettepanekule, mille eesmärk on aborti käsitlevate õigusnormide muutmine; arvestades, 

et Euroopa kodanikualgatuse „Üks meist“ eesmärk oli teha lõpp ELi vahendite 
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eraldamisele abortide ja embrüonaalsete tüvirakkude uuringute jaoks ning see kogus 

kogu liidus kokku 1,8 miljonit allkirja, nii et 20 liikmesriigis täideti ka miinimumkvoot; 

G. arvestades, et kodanikualgatused on igas ühiskonnas peamiseks demokraatlike õiguste 

kasutamise vahendiks; arvestades, et EL kinnitas seda Euroopa kodanikualgatuse 

mehhanismi loomisega; 

H. arvestades, et komisjon peab Poola valitsusega konsultatsioone põhiseaduskohtu asjus; 

arvestades, et volinik Timmermans rõhutas pärast oma viimast visiiti Poola, et Poola 

valitsusel on täielik õigus rakendada kõiki valijatele lubatud programme, ning soovis 

jätkata Poola visiite senises formaadis; 

1. toonitab, et vastavalt protokollile nr 30 ei ole Poola jaoks siduvad Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta need põhimõtted, mida Poola õigus või tavad ei tunnista; 

2. toonitab, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, kus esitatakse subsidiaarsuse põhimõtte 

määratlus, on sätestatud, et valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit 

meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda ise piisavalt 

saavutada kavandatava meetme eesmärke; 

3. rõhutab, et sellised valdkonnad nagu vabadus, õigus ja keskkond kuuluvad Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 4 kohaselt jagatud pädevuste hulka, kultuuriküsimustes 

võib liit võtta meetmeid üksnes liikmesriikide meetmete toetamiseks või 

koordineerimiseks ning kõlblus ja perekonnaõigus ei kuulu üldse ELi pädevusse; 

4. rõhutab seega, et ELi institutsioonid ei tohiks sekkuda Poola uutesse seadusse, nagu 

terrorismivastane seadus, kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, kohtulikule 

vastutusele võtmist käsitlev seadus või avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse osutamise 

seadus, kuna subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt suudavad nende valdkondade eesmärke 

kõige paremini saavutada Poola ametiasutused; 

5. kordab, et Poola parlamendis ei ole töös uut abordiseaduse ettepanekut, ning on kindlalt 

vastu ELi institutsioonide sekkumisele kõlbluse ja perekonnaõiguse valdkondades, 

millega tohib tegeleda üksnes liikmesriigi tasandil; 

6. märgib, et komisjon peab Poolaga jätkuvaid konsultatsioone; rõhutab, et Poola 

Vabariigi Seimi (alamkoda) esimees moodustas ekspertide rühma, milles saavad 

osaleda kõik parlamendis esindatud parteide esindajad ning mille ülesanne on välja 

töötada soovitused edaspidiseks parlamentaarseks tööks ja rakendada võimalikult suures 

ulatuses Veneetsia komisjoni soovitusi kõnealuse valdkonna kohta; toonitab, et see 

rühm on oma töö lõpetanud ning töö tulemused on ametlikult komisjonile edastatud; 

7. nõuab tungivalt, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide juhid suhtuksid 

Ühendkuningriigi 23. juuni 2016. aasta referendumi tulemustesse kui olulisse signaali 

laialdasemast rahulolematusest; kutsub neid üles mõtlema järele selle üle, kuidas tuleks 

liitu reformida, et tuua otsustamisprotsess kodanikele lähemale ja tagada subsidiaarsuse 

põhimõtte parem järgimine; 

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ja Euroopa Nõukogu 
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komisjonile „Demokraatia õiguse kaudu“. 


