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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 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 

60. muistuttaa, että hlbti-henkilöiden 
oikeudellinen suojelu on varmistettava 
siinä missä muidenkin kansalaisten;
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koheesiorahaston varoja ei saa käyttää 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaan syrjintään ja että 
työnantajina toimivien kuntien on 
noudatettava neuvoston direktiiviä 
2000/78/EY111, jossa kielletään 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä ja häirintä 
työelämässä112; 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 
syrjimättömyyteen112; 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;

_________________
111 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);
112 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.
113 Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomio 5. kesäkuuta 2018, Coman, 
C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
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tuomio, 2. maaliskuuta 2010, Kozak v. 
Puola, (hakemus nro. 13102/02); 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomio, 22. tammikuuta 2008, E.B v. 
Ranska, (hakemus nro. 43546/02); 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomio, 19. helmikuuta 2013, X ja muut v. 
Itävalta, (hakemus nro. 19010/07); 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomio, 30. kesäkuuta 2016, Taddeucci ja 
McCall v. Italia, (hakemus nro. 
51362/09); Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomio, 
21. heinäkuuta 2015, Oliari ja muut v. 
Italia, (hakemukset nro. 18766/11 ja 
36030/11); Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomio, 
14. joulukuuta 2017, Orlandi ja muut v. 
Italia, (hakemukset nro. 26431/12, 
26742/12, 44057/12 ja 60088/12); 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomio, 14. tammikuuta 2020, Beizaras ja 
Levickas v. Liettua, (hakemus 
nro. 41288/15).
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