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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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 

60. tuletab meelde, et LGBTI-inimeste 
õiguskaitse peaks olema tagatud 
samamoodi nagu kõigi teiste kodanike 
puhul;
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alusel ning et tööandjana tegutsevad 
omavalitsused peavad järgima nõukogu 
direktiivi 2000/78/EÜ111, millega 
keelatakse tööhõives diskrimineerimine ja 
ahistamine seksuaalse sättumuse 
alusel112; 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 faktiliselt113; 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;****

_________________
111 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiiv 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16);
112 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.
113 Euroopa Kohtu 5. juuni 2018. aasta 
otsus Coman, C-
673/16,ECLI:EU:C:2018:385; Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 2. märtsi 2010. aasta 
otsus Kozak vs. Poola (kaebus nr 
13102/02); Euroopa Inimõiguste Kohtu 
22. jaanuari 2008. aasta otsus E.B. vs. 
Prantsusmaa (kaebus nr 43546/02); 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 19. veebruari 
2013. aasta otsus X ja teised vs. Austria 
(kaebus nr 19010/07); Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 30. juuni 2016. aasta 
otsus Taddeucci ja McCall vs. Itaalia 
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(kaebus nr 51362/09); Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 21. juuli 2015. aasta 
otsus Oliari ja teised vs. Itaalia (kaebused 
nr 18766/11 ja 36030/11); Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 14. detsembri 2017. 
aasta otsus Orlandi ja teised vs. Itaalia 
(kaebused nr 26431/12, 26742/12, 
44057/12 and 60088/12); Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 14. jaanuari 2020. 
aasta otsus Beizaras ja Levickas vs. Leedu 
(kaebus nr 41288/15).

Or. en


