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 60b. peab äärmiselt taunitavaks Poola 
piiskoppide konverentsi ametlikku 
seisukohta1a, milles nõutakse LGBTI-
inimestele „sättumuse muutmise 
teraapiat“; kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta1b, milles julgustatakse 
liikmesriike selliseid tavasid 
kriminaliseerima, ning tuletab meelde 
seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi 
alusel toimuva vägivalla ja 
diskrimineerimise eest kaitsmisega 
tegeleva ÜRO sõltumatu eksperdi 2020. 
aasta mai aruannet, milles kutsutakse 
liikmesriike üles „sättumuse muutmise 
teraapiaid“ keelustama1c;
________________
1a Poola piiskoppide konverentsi seisukoht 
LGBT+ küsimustes, august 2020, 
https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
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LGBT.pdf.
1b Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0032.
1c ÜRO sõltumatu ekspert seksuaalse 
sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva 
vägivalla ja diskrimineerimise eest 
kaitsmise valdkonnas, Aruanne sättumuse 
muutmise teraapia kohta, mai 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_ET.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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61. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vastastikusele usaldusele, eelkõige seoses 
õigusalase koostööga kriminaalasjades, kui 
arvestada asjaolu, et liikmesriikide kohtud 
on olnud kõhklevad Poola kahtlusaluste 
vabastamises Euroopa vahistamismääruse 
menetluse alusel või sellest keeldunud, 
kuna neil on suuri kahtlusi Poola 
kohtusüsteemi sõltumatuses; on seisukohal, 
et õigusriigi allakäik Poolas ohustab 
tõsiselt liidu õiguskorra ühtsust; juhib 
tähelepanu sellele, et liikmesriikide 
vastastikuse usalduse saab taastada vaid 
siis, kui on tagatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 sätestatud väärtuste austamine;

61. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vastastikusele usaldusele, eelkõige seoses 
õigusalase koostööga kriminaalasjades, kui 
arvestada asjaolu, et liikmesriikide kohtud 
on olnud kõhklevad Poola kahtlusaluste 
üleandmises Euroopa vahistamismääruse 
menetluse alusel või sellest keeldunud, 
kuna neil on suuri kahtlusi Poola 
kohtusüsteemi sõltumatuses; on seisukohal, 
et õigusriigi allakäik Poolas ohustab 
tõsiselt liidu õiguskorra ühtsust; juhib 
tähelepanu sellele, et liikmesriikide 
vastastikuse usalduse saab taastada vaid 
siis, kui on tagatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 sätestatud väärtuste austamine;
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62. kutsub Poola valitsust üles järgima 
kõiki aluslepingute, põhiõiguste harta ja 
Euroopa inimõiguste konventsiooni sätteid, 
mis puudutavad õigusriiki ja põhiõigusi, 
ning järgima rahvusvahelisi inimõiguste 
norme ja pidama komisjoniga ausat 
dialoogi; rõhutab, et see dialoog peab 
toimuma erapooletul, tõenduspõhisel ja 
koostööd väärtustaval viisil; kutsub Poola 
valitsust üles tegema komisjoniga koostööd 
vastavalt Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
lojaalse koostöö põhimõttele; kutsub Poola 
valitsust üles kiiresti ja täielikult täitma 
Euroopa Kohtu otsuseid ja austama liidu 
õiguse ülimuslikkust;

62. kutsub Poola valitsust üles järgima 
kõiki aluslepingute, põhiõiguste harta ja 
Euroopa inimõiguste konventsiooni sätteid, 
mis puudutavad õigusriiki ja põhiõigusi, 
ning järgima rahvusvahelisi inimõiguste 
norme ja pidama komisjoniga ausat 
dialoogi; rõhutab, et see dialoog peab 
toimuma erapooletul, tõenduspõhisel ja 
koostööd väärtustaval viisil; kutsub Poola 
valitsust üles tegema komisjoniga koostööd 
vastavalt Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
lojaalse koostöö põhimõttele; kutsub Poola 
valitsust üles kiiresti ja täielikult täitma 
Euroopa Kohtu otsuseid ja austama liidu 
õiguse ülimuslikkust; nõuab tungivalt, et 
Poola valitsus võtaks kohtusüsteemi 
korraldamisel, sealhulgas kõrgeima kohtu 
edasiste reformide käigus, täiel määral 
arvesse Veneetsia komisjoni soovitusi;
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