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11.9.2020 A9-0138/6

Tarkistus 6
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta
Michal Šimečka
Renew-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. on erittäin huolissaan Puolan 
varaoikeusministerin äskettäin antamasta 
lausunnosta, jonka mukaan Puolan olisi 
irtisanottava Euroopan neuvoston 
yleissopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 
yleissopimus); kannustaa Puolan 
viranomaisia panemaan kyseisen 
yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön 
käytännössä muun muassa varmistamalla 
voimassa olevan lainsäädännön 
soveltamisen koko maassa ja tarjoamalla 
riittävästi laadukkaita turvakoteja 
väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja 
heidän lapsilleen;

58. on erittäin huolissaan Puolan 
oikeusministerin äskettäin tekemästä 
päätöksestä1 a aloittaa virallisesti prosessi, 
jossa Puola irtisanoo Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 
yleissopimus); kannustaa Puolan 
viranomaisia panemaan kyseisen 
yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön 
käytännössä muun muassa varmistamalla 
voimassa olevan lainsäädännön 
soveltamisen koko maassa ja tarjoamalla 
riittävästi laadukkaita turvakoteja 
väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja 
heidän lapsilleen; pelkää, että päätös voisi 
merkitä vakavaa takaiskua sukupuolten 
tasa-arvolle ja naisten oikeuksille;
______________
1 a Oikeusministeriö, lehdistötiedote 
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ehdotuksesta irtisanoa Istanbulin 
yleissopimus, 25. heinäkuuta 2020, 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi
nisterstwo-sprawiedliwosci-konwencja-
stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.

Or. en

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
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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11.9.2020 A9-0138/7

Tarkistus 7
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta
Michal Šimečka
Renew-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. panee merkille, että Euroopan 
unionin perusoikeusviraston toukokuussa 
2020 toteuttaman toisen hlbti-tutkimuksen 
tulokset osoittavat, että hlbti-henkilöihin 
kohdistuva suvaitsemattomuus ja väkivalta 
ovat lisääntyneet Puolassa ja että 
tutkimukseen vastanneet puolalaiset hlbti-
henkilöt suhtautuvat täysin epäuskoisesti 
hallituksen toimiin ennakkoluulojen ja 
suvaitsemattomuuden torjumiseksi, sillä 
näihin toimiin uskovien henkilöiden osuus 
on koko unionin alhaisin (vain neljä 
prosenttia) ja niiden vastaajien osuus, jotka 
välttävät tietyissä paikoissa käymistä 
pahoinpitelyn, ahdistelun tai uhkailun 
pelon vuoksi, on suurin (79 prosenttia);

59. panee merkille, että Euroopan 
unionin perusoikeusviraston toukokuussa 
2020 toteuttaman toisen hlbti-tutkimuksen 
tulokset osoittavat, että hlbti-henkilöihin 
tai tällaiseksi henkilöksi miellettyihin 
henkilöihin kohdistuva suvaitsemattomuus 
ja väkivalta ovat lisääntyneet Puolassa ja 
että tutkimukseen vastanneet puolalaiset 
hlbti-henkilöt suhtautuvat täysin 
epäuskoisesti hallituksen toimiin 
ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden 
torjumiseksi, sillä näihin toimiin uskovien 
henkilöiden osuus on koko unionin alhaisin 
(vain neljä prosenttia) ja niiden vastaajien 
osuus, jotka välttävät tietyissä paikoissa 
käymistä pahoinpitelyn, ahdistelun tai 
uhkailun pelon vuoksi, on suurin (79 
prosenttia);

Or. en
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Tarkistus 8
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta
Michal Šimečka
Renew-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Päätöslauselmaesitys
60 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60. palauttaa mieliin, myös vuoden 
2020 presidentinvaalien osalta, 18. 
joulukuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa esittämänsä kannan, 
jossa se tuomitsi jyrkästi kaiken 
viranomaisten harjoittaman hlbti-
henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja 
heidän perusoikeuksiensa loukkaamisen, 
kuten viranomaisten ja vaaleilla valittujen 
luottamushenkilöiden harjoittaman 
vihapuheen, pride-kulkueiden ja 
valistusohjelmien kieltämisen ja 
riittämättömän suojelun hyökkäyksiltä, 
sekä julistukset, joilla tietyistä Puolan 
alueista tehdään niin kutsutusta hlbt-
ideologiasta vapaita alueita, ja ”alueelliset 
perheoikeuksien peruskirjat”, joissa 
syrjitään erityisesti yksinhuoltajaperheitä ja 
hlbti-perheitä; panee merkille, että hlbti-
henkilöiden tilanne Puolassa ei ole 

60. palauttaa mieliin, myös vuoden 
2020 presidentinvaalien osalta, 18. 
joulukuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa esittämänsä kannan, 
jossa se tuomitsi jyrkästi kaiken 
viranomaisten harjoittaman hlbti-
henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja 
heidän perusoikeuksiensa loukkaamisen, 
kuten viranomaisten ja vaaleilla valittujen 
luottamushenkilöiden harjoittaman 
vihapuheen, pride-kulkueiden ja 
valistusohjelmien kieltämisen ja 
riittämättömän suojelun hyökkäyksiltä, 
sekä julistukset, joilla tietyistä Puolan 
alueista tehdään niin kutsutusta hlbt-
ideologiasta vapaita alueita, ja ”alueelliset 
perheoikeuksien peruskirjat”, joissa 
syrjitään erityisesti yksinhuoltajaperheitä ja 
hlbti-perheitä; panee merkille, että hlbti-
henkilöiden tilanne Puolassa ei ole 
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parantunut päätöslauselman hyväksymisen 
jälkeen ja että puolalaisten hlbti-
henkilöiden mielenterveys ja fyysinen 
turvallisuus ovat erityisessä vaarassa; 
muistuttaa, että Puolan 
ihmisoikeusvaltuutettu, joka teki 
hallintotuomioistuimille yhdeksän 
valitusta, joiden mukaan hlbti-vapaat 
vyöhykkeet rikkovat unionin 
lainsäädäntöä, sekä komissio ja 
kansainväliset järjestöt ovat tuominneet 
tällaiset toimet; muistuttaa, että 
koheesiorahaston varoja ei saa käyttää 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaan syrjintään ja että työnantajina 
toimivien kuntien on noudatettava 
neuvoston direktiiviä 2000/78/EY1, jossa 
kielletään sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä ja häirintä työelämässä2; 
kehottaa Puolan viranomaisia panemaan 
täytäntöön unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiaa koskevan oikeuskäytännön ja 
käsittelemään tässä yhteydessä samaa 
sukupuolta olevien puolisoiden ja 
vanhempien tilannetta, jotta varmistetaan, 
että he voivat käyttää oikeudellisesti ja 
tosiasiallisesti oikeuttaan 
syrjimättömyyteen; tuomitsee homofobian 
leviämistä Puolassa dokumentoivan Atlas 
of Hate -teoksen julkaisseita 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan 
aloitetut oikeudenkäynnit; kehottaa 
painokkaasti Puolan hallitusta 
varmistamaan hlbti-henkilöiden 
oikeudellisen suojelun kaikenlaisilta 
viharikoksilta ja vihapuheelta;;

parantunut päätöslauselman hyväksymisen 
jälkeen ja että puolalaisten hlbti-
henkilöiden mielenterveys ja fyysinen 
turvallisuus ovat erityisessä vaarassa; 
muistuttaa, että Puolan 
ihmisoikeusvaltuutettu, joka teki 
hallintotuomioistuimille yhdeksän 
valitusta, joiden mukaan hlbti-vapaat 
vyöhykkeet rikkovat unionin 
lainsäädäntöä, sekä komissio ja 
kansainväliset järjestöt ovat tuominneet 
tällaiset toimet; muistuttaa, että 
koheesiorahaston varoja ei saa käyttää 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaan syrjintään ja että työnantajina 
toimivien kuntien on noudatettava 
neuvoston direktiiviä 2000/78/EY1, jossa 
kielletään sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä ja häirintä työelämässä2; 
ilmaisee tämän vuoksi vakavan huolensa 
siitä, että oikeusministeri on myöntänyt 
taloudellista tukea kunnille, jotka jätettiin 
eurooppalaisen 
ystävyyskaupunkitoiminnan ulkopuolelle 
hlbti-vapaaksi alueeksi julistamisen 
vuoksi; on lisäksi erittäin huolissaan siitä, 
että rahoitustukea myönnetään rikoksen 
uhrien tukemiseksi perustetusta 
ministeriön oikeusrahastosta; kehottaa 
komissiota hylkäämään edelleen tällaisia 
päätöksiä hyväksyneiden viranomaisten 
esittämät unionin rahoitusta koskevat 
hakemukset; kehottaa Puolan viranomaisia 
panemaan täytäntöön unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan 
oikeuskäytännön ja käsittelemään tässä 
yhteydessä samaa sukupuolta olevien 
puolisoiden ja vanhempien tilannetta, jotta 
varmistetaan, että he voivat käyttää 
oikeudellisesti ja tosiasiallisesti oikeuttaan 
syrjimättömyyteen; tuomitsee homofobian 
leviämistä Puolassa dokumentoivan Atlas 
of Hate -teoksen julkaisseita 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan 
aloitetut oikeudenkäynnit; kehottaa 
painokkaasti Puolan hallitusta 
varmistamaan hlbti-henkilöiden 
oikeudellisen suojelun kaikenlaisilta 
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viharikoksilta ja vihapuheelta;

______________ ______________
1 Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 
27 päivänä marraskuuta 2000, 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
(EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16);

1 Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 
27 päivänä marraskuuta 2000, 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
(EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16);

2 Euroopan komissio, alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto, kirje 
Lublinin, Łódźin, Vähä-Puolan, Ala-
Karpatian ja Święty Krzyżin alueiden 
viranomaisille, 27. toukokuuta 2020. myös 
unionin tuomioistuimen tuomio, 23. 
huhtikuuta 2020, Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2 Euroopan komissio, alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto, kirje 
Lublinin, Łódźin, Vähä-Puolan, Ala-
Karpatian ja Święty Krzyżin alueiden 
viranomaisille, 27. toukokuuta 2020. Ks. 
myös unionin tuomioistuimen tuomio, 23. 
huhtikuuta 2020, Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Tarkistus 9
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta
Michal Šimečka
Renew-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Konstantinos Arvanitis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Päätöslauselmaesitys
60 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

60 a. pitää erittäin valitettavana 48 
hlbti-aktivistin ”Puolan Stonewalliksi” 
kutsuttua joukkopidätystä 7. elokuuta 
2020, sillä se antaa huolestuttavan 
signaalin sananvapaudesta ja 
kokoontumisvapaudesta Puolassa; pitää 
valitettavana tapaa, jolla pidätettyjä 
kohdeltiin kidutuksen ennaltaehkäisystä 
vastaavan kansallisen valvontaelimen1 a 
tietojen mukaan; kehottaa kaikkia 
unionin toimielimiä tuomitsemaan 
viipymättä poliisiväkivallan hlbti-
henkilöitä kohtaan Puolassa;
______________
1 a Puolan ihmisoikeusvaltuutettu, 
lehdistötiedote ”The National Preventive 
Mechanism for the Prevention of Torture 
(KMPT) visits police places of detention 
after overnight detentions in Warsaw, 11. 
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elokuuta 2020, 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en

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

