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11.9.2020 A9-0138/112

Muudatusettepanek 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56a. tuletab meelde, et rahvusvahelises 
õiguses ei tunnustata aborti õigusena ja 
seda ei tunnustata sellisena ka üheski 
siduvas lepingus, lisaks on Euroopa 
Inimõiguste Kohus korduvalt rõhutanud, 
et õigust eraelule ei saa tõlgendada 
nõustumisena nn abordiõigusega; tuletab 
meelde, et peale selle ei saa sellist õigust 
pidada rahvusvaheliseks tavaks, sest 
enamikus riikides, kus lubatakse aborti 
teha, seisneb see luba kaitses 
kriminaalkorras vastutusele võtmise eest 
ja seda ei määratleta õigusena;
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11.9.2020 A9-0138/113

Muudatusettepanek 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Vaenukõne, avalik diskrimineerimine, 
naistevastane vägivald, koduvägivald ja 
sallimatu käitumine vähemuste ja teiste 
haavatavate rühmade, sealhulgas LGBTI-
inimeste suhtes

välja jäetud

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Muudatusettepanek 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. nõuab Poola ametivõimudelt kõigi 
vajalike meetmete võtmist kindlameelseks 
võitluseks rassistliku vaenukõne ja 
vägivalla õhutamisega internetis ja 
väljaspool seda ning avalikku 
hukkamõistu ja distantseerumist avaliku 
elu tegelaste, sealhulgas poliitikute ja 
meediaametnike108 rassistliku vaenukõne 
suhtes, et tõrjuda eelarvamusi ja 
negatiivset meelestatust rahvus- ja 
etniliste vähemuste, migrantide, pagulaste 
ja varjupaigataotlejate vastu, ning nõuab 
selliste seaduste tõhusat täitmist, millega 
kuulutatakse ebaseaduslikuks erakonnad 
või organisatsioonid, mis propageerivad 
või õhutavad rassilist 
diskrimineerimist109; kutsub Poola 
ametivõime üles järgima ÜRO rassilise 
diskrimineerimise likvideerimise komitee 
2019. aasta soovitusi110;

57. rõhutab, et Poola valitsus teeb 
järelevalvet eelarvamustest ajendatud 
kuritegude üle ja see järelevalve hõlmab 
teavet vaenukuritegusid käsitlevate 
eelmenetluste kohta, mida viiakse läbi 
(politsei poolt) kogu riigis; juhib 
tähelepanu sellele, et vaenukuriteod 
kuuluvad suure sotsiaalse kahjulikkuse 
tõttu politseijuhi prioriteetide hulka; 
märgib, et politseiametnikele 
vaenukuritegude ennetamiseks ja 
tõkestamiseks vajalike teadmiste ja 
oskuste andmiseks korraldatakse ka 
haridusalaseid tegevusi;

_________________
108 Euroopa Parlamendi 15. novembri 
2017. aasta resolutsioon, punkt 18; 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee 28. jaanuari 2020. aasta 
resolutsioon 2316 (2020) demokraatlike 
institutsioonide toimimise kohta Poolas, 
punkt 14; ÜRO inimõiguste komitee 23. 
novembril 2016 avaldatud kokkuvõtlikud 
märkused Poolat käsitleva seitsmenda 
perioodilise aruande kohta, 
CCPR/C/POL/CO/7, punktid 15–18.
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109 ÜRO rassilise diskrimineerimise 
likvideerimise komitee lõppjäreldused 
Poolat käsitlevate perioodiliste aruannete 
(22.–24. aruanne) kohta, august 2019.
110 Samas.
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11.9.2020 A9-0138/115

Muudatusettepanek 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 58

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

58. peab äärmiselt murettekitavaks 
Poola asejustiitsministri hiljutist avaldust, 
mille kohaselt Poola peaks denonsseerima 
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla 
ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise 
konventsiooni (Istanbuli konventsioon); 
soovitab Poola ametivõimudel seda 
konventsiooni tegelikult ja tulemuslikult 
rakendama asuda, muu hulgas sellega, et 
tagatakse olemasolevate õigusnormide 
kohaldamine kogu riigis ning vägivalla 
ohvriks langenud naistele ja nende lastele 
tagatakse piisaval hulgal kvaliteetseid 
varjupaigakohti;

58. kiidab heaks Poola ametiasutuste 
tegevuse ksenofoobsete ja fašistlike 
vaenukuritegude ja vaenukõnede 
hukkamõistmisel ning kutsub Poola 
ametiasutusi üles võtma sellega seoses 
täiendavaid asjakohaseid meetmeid;
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11.9.2020 A9-0138/116

Muudatusettepanek 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. märgib, et Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti korraldatud LGBTI-
inimesi käsitlevast teisest uuringust 
nähtub, et Poolas on LGBTI-inimeste 
vastane sallimatus ja vägivald 
suurenenud ning uuringus osalenud 
Poola LGBTI-inimestel ei ole mingit usku 
valitsuse võitlusse eelarvamuste ja 
sallimatuse vastu, millest annab 
tunnistust tõsiasi, et Poolas on valitsuse 
tegevusse uskujate osakaal liidu 
madalaim (kõigest 4 %) ja nende osakaal, 
kes väldivad teatavatesse kohtadesse 
minekut, kuna kardavad, et neid 
rünnatakse, ahistatakse või ähvardatakse, 
kõige kõrgem (79 %);

59. tuletab meelde, et Poola Vabariigi 
põhiseadusega on diskrimineerimine mis 
tahes alusel keelatud;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Muudatusettepanek 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 – sissejuhatav osa

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. kordab oma üleskutset mõista 
hukka avalikke ülesandeid täitvate isikute 
poolne LGBTI-inimeste diskrimineerimine 
(sh vaenukõned ja isiklike õiguste 
rikkumine) ning kutsub komisjoni üles 
sellist diskrimineerimist taunima;
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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).
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11.9.2020 A9-0138/118

Muudatusettepanek 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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. tunnistab, et Poola kohtute 
sõltumatuse küsimus on selle liikmesriigi 
ainupädevusse kuuluv valdkond, mis ei 
saa olla Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelise vastastikuse usaldamatuse 
põhjus, muu hulgas õigusalases koostöös 
kriminaalasjades;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Muudatusettepanek 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 62

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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. kinnitab, et Poola valitsus täidab 
kõiki aluslepingute, põhiõiguste harta ja 
Euroopa inimõiguste konventsiooni sätteid, 
mis puudutavad õigusriiki ja põhiõigusi, 
ning järgib rahvusvahelisi inimõiguste 
norme ja peab komisjoniga vahetut 
dialoogi; võtab teadmiseks, et Poola 
valitsus on võtnud meetmeid, mille 
eesmärk on kiiresti rakendada Euroopa 
Kohtu otsuseid ja austada liidu õiguse 
ülimuslikkust;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Muudatusettepanek 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 63

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

63. palub nõukogul ja komisjonil 
hoiduda õigusriigi põhimõtte kitsast 
tõlgendamisest ja kasutada Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 lõike 1 kohast menetlust 
selle täies ulatuses, käsitledes Poola 
valitsuse tegevuse tagajärgi kõikidele ELi 
lepingu artiklis 2 sätestatud põhimõtetele, 
sealhulgas demokraatiale ja 
põhiõigustele, nagu on rõhutatud 
käesolevas raportis;

välja jäetud

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Muudatusettepanek 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Ilmse ohu järeldamine, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
2017/0360R(NLE)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 64

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

64. kutsub nõukogu üles taastama 
võimalikult kiiresti ametlikud kuulamised 
– viimane neist toimus kaua aega tagasi, 
2018. aasta detsembris – ning võtma 
kuulamistel arutusele kõik uuemad ja 
olulisemad negatiivsed muutused 
õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste 
valdkonnas; nõuab, et nõukogu rakendaks 
lõpuks Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõikes 1 sätestatud menetluse kohaseid 
meetmeid, kuna leiab, et on ilmne oht, et 
Poola Vabariik rikub oluliselt ELi lepingu 
artiklis 2 nimetatud väärtusi, mille kohta 
on olemas kaalukad tõendid, nagu on 
esitatud käesolevas resolutsioonis ja 
arvukates rahvusvaheliste ja Euroopa 
organisatsioonide aruannetes, Euroopa 
Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikas ning kodanikuühiskonna 
aruannetes; soovitab tungivalt, et nõukogu 
esitaks kuulamiste järelmeetmena Poolale 
konkreetsed soovitused, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõikes 1, ning määraks kindlaks nende 
soovituste täitmise tähtajad; peale selle 
kutsub nõukogu üles võtma endale 
kohustuse soovituste täitmist õigeaegselt 
hinnata; kutsub nõukogu üles 
regulaarselt teavitama ja tihedalt 
kaasama Euroopa Parlamenti ning 
tegutsema läbipaistvalt, et võimaldada 
kõigil Euroopa institutsioonidel ja 
organitel ning kodanikuühiskonna 

64. ei näe vajadust nõukogu ametlikke 
kuulamisi taastada, võttes arvesse kõiki 
Poola ametiasutuste esitatud viimaseid ja 
peamisi selgitusi ning käimasoleva 
menetluse järeldusi õigusriigi, 
demokraatia ja põhiõiguste valdkonnas; 
soovitab tungivalt, et nõukogu peaks 
võimalike soovituste sõnastamisel dialoogi 
Poola ametiasutustega ning teeks seda 
partnerluse vaimus ja Poola suveräänsust 
austades, eelkõige valdkondades, mis ei 
kuulu ELi pädevusse;
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organisatsioonidel menetluses sisuliselt 
osaleda ja seda jälgida;

Or. en


