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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub Poola ametivõime üles 
muutma 15. septembri 2017. aasta 
seadust, mis käsitleb rahvuslikku 
vabaduse instituuti ja kodanikuühiskonna 
arendamise keskust95 96, et tagada 
kriitilistele kodanikuühiskonna 
rühmadele kohalikul, piirkondlikul ja 
riigi tasandil riigipoolse rahastamise 
kättesaadavus ja avaliku sektori vahendite 
õiglane, erapooletu ja läbipaistev 
jagamine kodanikuühiskonnale, et tagada 
pluralistlik esindatus97; kordab oma 
nõudmist, et asjaomastele 
organisatsioonidele võimaldataks liidu 
tasandil piisavalt rahalisi vahendeid eri 
rahastamisvahenditest, nagu liidu 
väärtuste tegevussuund uue kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste 
programmi raames ning liidu 
katseprojektid; on sügavalt mures selle 
pärast, et Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee Poola liikmed kogevad 
poliitilist survet seoses oma tegevusega, 
mida nad arendavad oma volituste 
piires98;

50. rõhutab, et kehtivate õigusaktide 
raames on täielikult tagatud avaliku 
sektori vahendite õiglane, erapooletu ja 
läbipaistev jagamine ning vahendite 
eraldamise korda reguleerib ka seadus, 
mis käsitleb riiklikku vabaduse instituuti; 
märgib, et kooskõlas menetlusega 
hindavad iga rahastamistaotlust kaks 
väliseksperti ja et kõigi avalike 
konkursside kõigi tingimuste üle peetakse 
avalikke konsultatsioone valitsusväliste 
organisatsioonidega ning enne iga 
avaliku konkursi väljakuulutamist kiidab 
need heaks ka riikliku vabaduse instituudi 
nõukogu; rõhutab, et kõigil 
valitsusvälistel organisatsioonidel ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
koalitsioonidel on õigus esitada kava 
kohta oma märkusi ja muudatusi; juhib 
tähelepanu sellele, et 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid on 
pluralistlikud ja hõlmavad kõiki ning et 
toetusi saavad taotleda kõik 
kodanikuühiskonna rühmad ja 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
vastavad avaliku hüve ja vabatahtliku 
tegevuse seaduse artiklis 3 esitatud 
määratlusele;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
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Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OSCE/ODIHRi arvamus Poola seaduse 
eelnõu kohta, mis käsitleb rahvuslikku 
vabaduse instituuti – kodanikuühiskonna 
arengu keskust, Varssavi, 22. august 
2017.
97 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
aruanne põhiõiguste ja õigusriigi 
põhimõtte kohta: riikide areng 
kodanikuühiskonna perspektiivist aastatel 
2018–2019, juuni 2020, lk 41-42.
98 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
23. juuni 2020. aasta pressiteade 
„Murettekitav surve 
kodanikuühiskonnale: Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee Poola 
liikmest saab valitsuse vastumeetmete 
sihtmärk ning valitsusvälised 
organisatsioonid ei saa enam oma 
kandidaate valida“.

Or. en
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51. kordab oma järeldust 14. 
septembri 2016. aasta resolutsioonist: 10. 
juuni 2016. aasta terrorismivastase 
tegevuse seaduses ja salajase järelevalve 
rakendamist käsitlevas 6. aprilli 1990. 
aasta politseiseaduses99 (mida on 
muudetud) sätestatud menetluslikud 
tagatised ja materiaalsed tingimused ei ole 
piisavad, et ära hoida selle liigset 
kasutamist või põhjendamatut sekkumist 
üksikisikute (sealhulgas opositsiooni ja 
kodanikuühiskonna liidrite) eraellu ja 
andmekaitsesse100; kordab oma üleskutset 
komisjonile: hinnata nende õigusnormide 
kooskõla liidu õigusega, ja nõuab, et 
Poola ametivõimud austaksid täielikult 
kõigi kodanike eraelu puutumatust;

51. rõhutab, et 10. juuni 2016. aasta 
terrorismivastase tegevuse seadus annab 
õigusliku aluse Poolas vastu võetud 
terrorismivastase tegevuse süsteemsetele 
lahendustele ja selle sätete eesmärk on 
muu hulgas võimaldada ametiasutustel ja 
muudel üksustel võtta tõhusaid ja 
proportsionaalseid meetmeid 
terroriohtude vastu; juhib seetõttu 
tähelepanu asjaolule, et selles seaduses 
kehtestatud operatiivseire tegemise 
võimalusi käsitlevad sätted osutavad 
ainult isikule, keda kahtlustatakse 
võimalikus seotuses terroriaktiga ja kes ei 
ole Poola kodanik; rõhutab lisaks, et 
Poolas töötlevad ametiasutused teavet, 
sealhulgas isikuandmeid, kooskõlas 
põhimõtetega, mis on sätestatud 
kuritegevuse ennetamise ja tõkestamise 
raames töödeldavate isikuandmete kaitset 
käsitleva 14. detsembri 2018. aasta 
seaduse sätetes ning 5. augusti 2010. aasta 
seaduses salastatud teabe kaitse kohta, 
samuti teatavate ametiasutuste tegevust 
reguleerivates eeskirjades; juhib 
tähelepanu sellele, et eelnimetatud 
õigusaktides sätestatud eeskirjad on 
kooskõlas selles valdkonnas kehtestatud 
ELi õiguse standarditega, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2016/6801a; märgib, et 4. 
aprilli 1990. aasta politseiseaduse artikli 
20 kohaselt on politseil õigus töödelda 
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teavet, sealhulgas isikuandmeid, 
kooskõlas oma kohustuslike ülesannetega 
ja järgides õiguslikke piiranguid; juhib 
tähelepanu sellele, et operatiivseiret 
(varjatud järelevalvet) võib teha ainult 
kohtu nõusolekul, tingimusel et selle 
eesmärk on leida ja tuvastada selle 
seaduse artikli 19 lõike 1 punktides 1–9 
sätestatud tahtlike kuritegude 
toimepanijad ning hankida ja koondada 
riigiprokuratuuri poolt konfiskeeritavaid 
tõendeid, ja tingimusel, et muud meetmed 
on osutunud ebatõhusaks või ei ole 
kasulikud; juhib tähelepanu asjaolule, et 
see seadus lubab politseil kiireloomulistel 
juhtudel, kui teave võib kaduma minna 
või kuriteo tõendid võidakse hävitada või 
need võivad hävida, kasutada pädeva 
prokuröri kirjalikul nõusolekul seda 
õigust ilma kohtu nõusolekuta; märgib, et 
sellegipoolest peab politsei samal ajal 
pöörduma vastava sätte väljaandmiseks 
kohtu poole; juhib tähelepanu sellele, et 
kui kohus ei anna nõusolekut viie päeva 
jooksul alates operatiivkontrolli tegemise 
määruse kuupäevast, tuleb kontroll 
peatada ja selle käigus kogutud materjalid 
protokollida, kui registreeritakse nende 
hävitamine; märgib, et kohaldatakse 
kohtuliku ja prokuratuuripoolse kontrolli 
põhimõtet;

_________________ _________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 
89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
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100 ÜRO inimõiguste komitee 23. 
novembril 2016 avaldatud kokkuvõtlikud 
märkused Poolat käsitleva seitsmenda 
perioodilise aruande kohta, punktid 39–
40. Vt ka ÜRO ekspertide 23. aprilli 2018. 
aasta teatist, milles nõutakse, et Poola 
tagaks vaba ja täieliku osalemise 
kliimakõnelustes.

Or. en
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Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. on sügavalt mures asjaolu pärast, 
et 22. aprillil 2020 edastas Poola 
digitaalküsimuste ministeerium 
rahvastiku üldisest elektroonilisest 
registreerimissüsteemist (edaspidi 
„PESELi register“) isikuandmeid 
postiteenuseid osutavale ettevõttele, et 
hõlbustada 10. mai 2020. aasta 
presidendivalimiste korraldamist posti teel 
hääletamisega, ilma et selleks oleks olnud 
õiguslikku alust, kuna Poola parlament 
võttis alles 7. mail 2020 vastu seaduse, 
millega lubati korraldada eranditult posti 
teel valimised; märgib, et PESELi register 
ei ole samane valijate registriga ja hõlmab 
ka teiste ELi liikmesriikide kodanike 
isikuandmeid ning seetõttu võis 
ülalmainitud andmete ülekandmine olla 
vastuolus määrusega (EL) 2016/679; 
tuletab meelde, et Euroopa 
Andmekaitsenõukogu märkis, et 
ametiasutused võivad avaldada teavet 
valimisnimekirjadesse kantud isikute 
kohta, kuid ainult juhul, kui see on 
liikmesriigi õiguses konkreetselt 
lubatud101; märgib, et Poola inimõiguste 
volinik on esitanud Varssavi 
vojevoodkonna halduskohtule kaebuse 
seoses Poola põhiseaduse artiklite 7 ja 51 
võimaliku rikkumisega Poola 
digitaalküsimuste ministeeriumi poolt;

välja jäetud

_________________
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101 Euroopa Andmekaitsenõukogu 5. mai 
2020. aasta kiri Poola presidendivalimiste 
andmete avalikustamise kohta.

Or. en
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Or. en
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Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. kordab oma 14. novembri 2019. 
aasta resolutsioonis väljendatud sügavat 
muret (mida jagas ka Euroopa Nõukogu 
inimõiguste volinik102) Poola 
parlamendile „pedofiilia peatamise“ 
algatuse raames esitatud Poola 
karistusseadustiku artikli 200b muutmise 
seaduseelnõu äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
andmine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki 
isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse 
valdkonnas tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus inimese seksuaalsuse, 
tervise ja intiimsuhete teemalise õpetuse 
eest;

53. rõhutab, et karistusseadustiku 
muutmise eelnõu töötati välja „pedofiilia 
peatamise“ kodanikualgatuse raames ja 
selles viidatakse pedofiilse käitumise 
propageerimise kriminaliseerimisele; 
rõhutab, et see ei tähenda hariduse 
kriminaliseerimist, vaid pedofiilia 
propageerimise keeldu;

_________________
102 Euroopa Nõukogu inimõiguste 
voliniku 14. aprilli 2020. aasta avaldus.

Or. en
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54. rõhutab, et eakohane ja 
tõenduspõhine terviklik seksuaal- ja 
suhteharidus on tähtis, et arendada 
noortes oskusi luua terveid, võrdseid, 
hoolivaid ja turvalisi suhteid, mis on 
diskrimineerimis-, sunni- ja 
vägivallavabad; on veendunud, et 
terviklikul seksuaalharidusel on positiivne 
mõju ka võrdõiguslikkusele ja see hõlmab 
muu hulgas kahjulike soopõhiste normide 
ja soolise vägivallaga seotud hoiakute 
muutumist, lähisuhtevägivalla, seksuaalse 
sunni, homofoobia ja transfoobia 
ennetamist, seksuaalse vägivalla, 
seksuaalse ärakasutamise või 
kuritarvitamise mahavaikimisest 
loobumist ja noorte julgustamist abi 
otsimisel; kutsub Poola parlamenti üles 
hoiduma seaduseelnõu vastuvõtmisest, 
millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, ja nõuab 
tungivalt, et Poola ametivõimud tagaksid 
kõigile koolinoortele teaduslikult täpse ja 
põhjaliku seksuaalhariduse 
kättesaadavuse kooskõlas rahvusvaheliste 
normidega, ning et sellise hariduse ja 
teabe andjaid nende tegevuses faktiliselt 
ja objektiivselt toetataks;

54. tuletab meelde, et ELi toimimise 
lepingu kohaselt peab liit täielikult 
austama „liikmesriikide vastutust õpetuse 
sisu ja haridussüsteemide korralduse 
eest“ ning samal ajal on tal ülesanne 
toetada, täiendada ja koordineerida 
hariduse arengut;

Or. en
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välja jäetud

Or. en
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55. tuletab meelde, et põhiõiguste 
harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni 
ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika 
kohaselt on naiste seksuaal- ja 
reproduktiivtervis seotud mitme 
inimõigusega, kaasa arvatud õigus elule 
ja väärikusele, õigus kaitsele ebainimliku 
ja inimväärikust alandava kohtlemise 
eest, õigus tervishoiule, õigus eraelu 
puutumatusele, õigus haridusele ja 
mittediskrimineerimisele, mida kajastab 
ka Poola põhiseadus; tuletab meelde, et 
Euroopa Parlament kritiseeris oma 15. 
novembri 2017. aasta resolutsioonis 
karmilt iga seadusandlikku ettepanekut, 
millega keelataks abordi tegemine loote 
raske või surmaga lõppeva väärarengu 
korral ja millega tegelikult peaaegu 
keelataks abordi kättesaadavus Poolas, 
kuna enamik seaduslikke aborte tehakse 
neil põhjustel103, ning rõhutas, et üldine 
tervishoiu, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu kättesaadavus ning 
sellega seonduvad õigused kuuluvad 
põhiliste inimõiguste hulka104; peab 
kahetsusväärseks kavandatud 
muudatusi105 5. detsembri 1996. aasta 
seadusesse (arstide ja hambaarstide 
elukutsete kohta)106, mille kohaselt ei 
oleks arstid enam õiguslikult kohustatud 
kätte näitama alternatiivset asutust või 
arsti, kui nad isiklike veendumuste tõttu 
keelduvad seksuaal- ja reproduktiivtervise 

55. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta 
resolutsioonis seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste kohta1a märgitakse, et „seksuaal- 
ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste alase poliitika ning koolides 
antava seksuaalhariduse alase poliitika 
kujundamine ja rakendamine kuulub 
liikmesriikide pädevusse“;
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teenuste osutamisest; on mures nn 
veendumuste klausli kasutamise pärast, 
millega kaasneb usaldusväärsete 
suunamismehhanismide puudumine, ja 
selle pärast, et naistel, kes on sellistest 
teenustest ilma jäetud, puuduvad 
õigeaegsed vaidlustamisvõimalused; 
kutsub Poola parlamenti üles hoiduma 
kõigist edasistest katsetest piirata naiste 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu ning 
sellega seonduvaid õigusi; kinnitab 
kindlalt, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiuteenuste ning 
sellega seonduvate õigusteenuste 
keelamine on naiste ja tütarlaste vastase 
vägivalla vorm; kutsub Poola ametivõime 
üles võtma meetmeid, et täielikult täita 
otsuseid, mida on kohtuasjades Poola 
vastu teinud Euroopa Inimõiguste Kohus, 
kes on mitmel korral otsustanud, et 
piiravate abordiseaduste ja seaduste 
puuduliku rakendamisega rikutakse 
naiste inimõigusi107;

_________________ _________________
1a Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0548.

103 2017. aastal moodustasid 
lootekahjustustest tingitud abordid 97,9% 
kõigist ravijuhtumitest: Poola Seimi 
veebisaidil avaldatud 
terviseinfosüsteemide keskuse avaliku 
statistika uurimisprogrammi MZ-29 
aruanded. Sprawozdanie Rady Ministrów 
z wykonywania oraz o skutkach 
stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 
poz. 78, z późnn. zm.).
104 Vt ka Euroopa Nõukogu inimõiguste 
voliniku 2017. aasta detsembri 
aruteludokumenti „Naiste seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning sellega seonduvad 
õigused Euroopas“; vt ka naiste 
diskrimineerimise probleemidega 
tegelevat ÜRO töörühma nõustavate ÜRO 
ekspertide 22. märtsi 2018. aasta avaldust 
ja Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 
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14. aprilli 2020. aasta avaldust.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (Riigi Teatajas veel avaldamata).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Euroopa Inimõiguste Kohtu 20. märtsi 
2007. aasta otsus Tysiąc vs. Poola (kaebus 
nr 5410/03); Euroopa Inimõiguste Kohtu 
20. märtsi 2007. aasta otsus R. R. vs. 
Poola (kaebus nr 27617/04); Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 30. oktoobri 2012. 
aasta otsus P. ja S. vs. Poola (kaebus 
nr 57375/08).
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Muudatusettepanek 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. tuletab meelde, et varasemad 
katsed veelgi piirata Poolas abordiõigust, 
mis on niigi Euroopa Liidu üks kõige 
rangemaid, peatati 2016. ja 2018. aastal 
Poola kodanike massilise vastuseisu tõttu, 
mida väljendasid nn mustad marsid; 
kutsub Poola ametivõime tungivalt üles 
kaaluma seaduse kehtetuks tunnistamist, 
millega piiratakse naistele ja tütarlastele 
erakorralise rasestumisvastase pilli 
kättesaadavust;

56. rõhutab, et aborti käsitlev 
ettepanek on kodanikualgatus, mitte 
valitsuse algatus, ja selle esitas 30. 
novembril 2017 vähemalt 100 000 
õigustatud isikust koosnev rühm ning 
käivitas abordi peatamise seadusandliku 
algatuse komitee; tuletab meelde, et 
kehtivate eeskirjade kohaselt esitati 
projekt parlamendile menetlemiseks ja see 
on olnud päevakorras üle kahe ja poole 
aasta;
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