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58. peab äärmiselt murettekitavaks 
Poola asejustiitsministri hiljutist avaldust, 
mille kohaselt Poola peaks denonsseerima 
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla 
ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise 
konventsiooni (Istanbuli konventsioon); 
soovitab Poola ametivõimudel seda 
konventsiooni tegelikult ja tulemuslikult 
rakendama asuda, muu hulgas sellega, et 
tagatakse olemasolevate õigusnormide 
kohaldamine kogu riigis ning vägivalla 
ohvriks langenud naistele ja nende lastele 
tagatakse piisaval hulgal kvaliteetseid 
varjupaigakohti;

58. peab äärmiselt murettekitavaks 
Poola justiitsministri hiljutist otsust1a 
algatada ametlikult Poola lahtiütlemine 
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla 
ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise 
konventsioonist (Istanbuli konventsioon); 
soovitab Poola ametivõimudel seda 
konventsiooni tegelikult ja tulemuslikult 
rakendama asuda, muu hulgas sellega, et 
tagatakse olemasolevate õigusnormide 
kohaldamine kogu riigis ning vägivalla 
ohvriks langenud naistele ja nende lastele 
tagatakse piisaval hulgal kvaliteetseid 
varjupaigakohti; väljendab kartust, et see 
samm võib olla tõsine tagasilöök soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele;
______________
1a Justiitsministeeriumi 25. juuli 2020. 
aasta pressiteade „Ettepanek 
denonsseerida Istanbuli konventsioon“, 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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nisterstwo-sprawiedliwosci-konwencja-
stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.
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https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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59. märgib, et Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti korraldatud LGBTI-
inimesi käsitlevast teisest uuringust nähtub, 
et Poolas on LGBTI-inimeste vastane 
sallimatus ja vägivald suurenenud ning 
uuringus osalenud Poola LGBTI-inimestel 
ei ole mingit usku valitsuse võitlusse 
eelarvamuste ja sallimatuse vastu, millest 
annab tunnistust tõsiasi, et Poolas on 
valitsuse tegevusse uskujate osakaal liidu 
madalaim (kõigest 4%) ja nende osakaal, 
kes väldivad teatavatesse kohtadesse 
minekut, kuna kardavad, et neid 
rünnatakse, ahistatakse või ähvardatakse, 
kõige kõrgem (79%);

59. märgib, et Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti korraldatud LGBTI-
inimesi käsitlevast teisest uuringust nähtub, 
et Poolas on LGBTI-inimeste või LGBTI-
inimesteks peetavate inimeste vastane 
sallimatus ja vägivald suurenenud ning 
uuringus osalenud Poola LGBTI-inimestel 
ei ole mingit usku valitsuse võitlusse 
eelarvamuste ja sallimatuse vastu, millest 
annab tunnistust tõsiasi, et Poolas on 
valitsuse tegevusse uskujate osakaal liidu 
madalaim (kõigest 4%) ja nende osakaal, 
kes väldivad teatavatesse kohtadesse 
minekut, kuna kardavad, et neid 
rünnatakse, ahistatakse või ähvardatakse, 
kõige kõrgem (79%);

Or. en
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60. tuletab meelde – ka seoses 2020. 
aasta presidendivalimiste kampaaniaga – 
oma 18. detsembri 2019. aasta 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, 
millega Euroopa Parlament mõistis teravalt 
hukka LGBTI-inimeste diskrimineerimise 
ja nende põhiõiguste rikkumise 
ametiasutuste poolt, sealhulgas 
ametiasutuste ja valitud ametiisikute 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide keelamise ja 
ebapiisava kaitsmise rünnakute eest, 
„LGBTI-ideoloogiast vabade piirkondade“ 
väljakuulutamise ja „piirkondlike 
perekonnaõiguste hartade“ vastuvõtmise 
Poolas, millega diskrimineeritakse eelkõige 
ühe vanemaga peresid ja LGBTI-inimeste 
peresid; märgib, et pärast selle 
resolutsiooni vastuvõtmist ei ole LGBTI-
inimeste olukord Poolas paranenud ning et 
Poola LGBTI-inimeste vaimne tervis ja 

60. tuletab meelde – ka seoses 2020. 
aasta presidendivalimiste kampaaniaga – 
oma 18. detsembri 2019. aasta 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, 
millega Euroopa Parlament mõistis teravalt 
hukka LGBTI-inimeste diskrimineerimise 
ja nende põhiõiguste rikkumise 
ametiasutuste poolt, sealhulgas 
ametiasutuste ja valitud ametiisikute 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide keelamise ja 
ebapiisava kaitsmise rünnakute eest, 
„LGBTI-ideoloogiast vabade piirkondade“ 
väljakuulutamise ja „piirkondlike 
perekonnaõiguste hartade“ vastuvõtmise 
Poolas, millega diskrimineeritakse eelkõige 
ühe vanemaga peresid ja LGBTI-inimeste 
peresid; märgib, et pärast selle 
resolutsiooni vastuvõtmist ei ole LGBTI-
inimeste olukord Poolas paranenud ning et 
Poola LGBTI-inimeste vaimne tervis ja 
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füüsiline turvalisus on eriti ohustatud; 
tuletab meelde, et niisugused meetmed on 
hukka mõistnud Poola inimõiguste volinik, 
kes on halduskohtutele esitanud üheksa 
kaebust, väites, et LGBTI-vabad 
piirkonnad rikuvad liidu õigust, ning need 
on hukka mõistnud ka Euroopa Komisjon 
ja rahvusvahelised organisatsioonid; 
tuletab meelde, et kulutused 
ühtekuuluvusfondidest ei tohi olla 
diskrimineerivad seksuaalse sättumuse 
alusel ning et tööandjana tegutsevad 
omavalitsused peavad järgima nõukogu 
direktiivi 2000/78/EÜ1, millega keelatakse 
tööhõives diskrimineerimine ja ahistamine 
seksuaalse sättumuse alusel2; kutsub Poola 
ametivõime üles järgima Euroopa Kohtu ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu sellekohast 
kohtupraktikat ning käsitlema sellega 
seoses samast soost abikaasade ja 
vanemate olukorda, et tagada neile õigus 
mittediskrimineerimisele nii juriidiliselt kui 
ka faktiliselt; taunib kohtuasju nende 
kodanikuühiskonna aktivistide vastu, kes 
avaldasid nn vihaatlase, mis dokumenteerib 
homofoobia juhtumeid Poolas; kutsub 
Poola valitsust tungivalt üles tagama 
LGBTI-inimeste õiguskaitse kõigi 
vihakuritegude ja vihakõne vormide eest;

füüsiline turvalisus on eriti ohustatud; 
tuletab meelde, et niisugused meetmed on 
hukka mõistnud Poola inimõiguste volinik, 
kes on halduskohtutele esitanud üheksa 
kaebust, väites, et LGBTI-vabad 
piirkonnad rikuvad liidu õigust, ning need 
on hukka mõistnud ka Euroopa Komisjon 
ja rahvusvahelised organisatsioonid; 
tuletab meelde, et kulutused 
ühtekuuluvusfondidest ei tohi olla 
diskrimineerivad seksuaalse sättumuse 
alusel ning et tööandjana tegutsevad 
omavalitsused peavad järgima nõukogu 
direktiivi 2000/78/EÜ1, millega keelatakse 
tööhõives diskrimineerimine ja ahistamine 
seksuaalse sättumuse alusel2; väljendab 
sellega seoses tõsist muret asjaolu pärast, 
et justiitsminister on andnud rahalist 
toetust omavalitsustele, kes jäeti välja 
Euroopa mestimisprogrammist, kuna 
nendes võeti vastu „LGBT- vaba 
piirkonna“ deklaratsioonid; on ka 
sügavalt mures selle pärast, et seda 
rahalist toetust antakse ministeeriumi 
justiitsfondist, mis loodi kuriteoohvrite 
toetamiseks; palub komisjoni jätkuvalt 
tagasi lükata nende asutuste taotlused, 
kes on sellised resolutsioonid vastu 
võtnud; kutsub Poola ametivõime üles 
järgima Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu sellekohast 
kohtupraktikat ning käsitlema sellega 
seoses samast soost abikaasade ja 
vanemate olukorda, et tagada neile õigus 
mittediskrimineerimisele nii juriidiliselt kui 
ka faktiliselt; taunib kohtuasju nende 
kodanikuühiskonna aktivistide vastu, kes 
avaldasid nn vihaatlase, mis dokumenteerib 
homofoobia juhtumeid Poolas; kutsub 
Poola valitsust tungivalt üles tagama 
LGBTI-inimeste õiguskaitse kõigi 
vihakuritegude ja vihakõne vormide eest;

______________ ______________
1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiiv 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiiv 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
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pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16); pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16);
2 Euroopa Komisjoni regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraadi 27. mai 
2020. aasta kiri Poola Lublini, Łódźi, 
Väike-Poola, Podkarpacie ja Święty Krzyżi 
piirkonna ametiasutustele. Vt ka Euroopa 
Kohtu 23. aprilli 2020. aasta otsus 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

2 Euroopa Komisjoni regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraadi 27. mai 
2020. aasta kiri Poola Lublini, Łódźi, 
Väike-Poola, Podkarpacie ja Święty Krzyżi 
piirkonna ametiasutustele. Vt ka Euroopa 
Kohtu 23. aprilli 2020. aasta otsus 
Associazione Avvocatura per i diritti 
LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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60a. mõistab teravalt hukka 7. augustil 
2020 nn Poola Stonewalli rahutuste ajal 
toime pandud 48 LGBTI-aktivisti 
massvahistamise, mis on murettekitav 
signaal sõna- ja kogunemisvabaduse 
olukorrast Poolas; taunib kinnipeetute 
kohtlemise viisi, millest teatas piinamise 
tõkestamise riiklik ennetusmehhanism1a; 
nõuab, et kõik Euroopa institutsioonid 
mõistaksid viivitamatult hukka politsei 
vägivalla LGBTI-inimeste vastu Poolas;
______________
1a Poola inimõiguste voliniku 11. augusti 
2020. aasta pressiteade „Piinamise riiklik 
ennetusmehhanism (KMPT) külastab 
politsei kinnipidamiskohti pärast üle öö 
kestnud kinnipidamist Varssavis“, 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-

https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
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detention-after-overnight.
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https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight

