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11.9.2020 A9-0138/112

Tarkistus 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
56 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 a. palauttaa mieliin, että 
kansainvälisessä oikeudessa ei tunnusteta 
niin sanottua oikeutta aborttiin ja että 
missään sitovassa sopimuksessa ei 
tunnusteta tällaista oikeutta ja että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
toistuvasti korostanut, että oikeutta 
yksityiselämään ei voida tulkita niin, että 
sillä hyväksyttäisiin niin sanottu oikeus 
aborttiin; palauttaa mieliin, että tällaista 
oikeutta ei voida myöskään pitää 
kansainvälisenä käytäntönä, koska 
valtaosassa niistä maista, jotka sallivat 
abortin saannin, tällainen mahdollisuus 
sen saantiin merkitsee rikosoikeudellista 
koskemattomuutta eikä sitä määritellä 
oikeudeksi;
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11.9.2020 A9-0138/113

Tarkistus 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 25

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Vähemmistöihin ja muihin haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin, myös hlbti-
henkilöihin, kohdistuva vihapuhe, 
julkinen syrjintä, naisiin kohdistuva 
väkivalta, perheväkivalta ja suvaitsematon 
käytös

Poistetaan.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Tarkistus 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. kehottaa Puolan viranomaisia 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin 
rasistisen vihapuheen ja väkivaltaan 
yllyttämisen torjumiseksi päättäväisesti 
verkossa ja sen ulkopuolella ja 
tuomitsemaan julkisesti julkisuuden 
henkilöiden, myös poliitikkojen ja 
tiedotusvälineiden edustajien, rasistisen 
vihapuheen ja sanoutumaan siitä irti108, 
jotta voidaan torjua kansallisiin ja etnisiin 
vähemmistöihin (myös romaneihin), 
maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja 
turvapaikanhakijoihin kohdistuvia 
ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita ja 
varmistaa rotusyrjintää edistävien tai 
siihen yllyttävien puolueiden tai 
organisaatioiden laittomaksi julistamista 
koskevien lakien tehokas 
täytäntöönpano109; kehottaa Puolan 
viranomaisia noudattamaan YK:n 
rotusyrjinnän poistamista käsittelevän 
komitean vuonna 2019 antamia 
suosituksia110;

57. korostaa, että Puolan hallitus 
seuraa ennakkoluuloihin perustuvia 
rikoksia ja että tämän seurannan 
soveltamisalaan sisältyvät tiedot 
viharikoksia koskevista kaikkialla maassa 
(poliisityönä) toteutetuista 
valmistelumenettelyistä; huomauttaa, että 
viharikokset kuuluvat niiden suuren 
yhteiskunnallisen haitallisuuden vuoksi 
johtavan poliisikomentajan 
prioriteetteihin; toteaa, että myös 
koulutustoimia toteutetaan sen 
varmistamiseksi, että poliisit saavat 
tarvittavat tiedot ja taidot viharikosten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

_________________
108 Euroopan parlamentin 
päätöslauselma, 15. marraskuuta 2017, 
18 kohta. Euroopan neuvoston 
parlamentaarinen yleiskokous, 
demokraattisten instituutioiden 
toiminnasta Puolassa 
28. tammikuuta 2020 annettu 
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päätöslauselma 2316(2020), 14 kohta. 
YK:n ihmisoikeuskomitea, 
loppupäätelmät Puolan seitsemännestä 
määräajoin annettavasta kertomuksesta, 
23. marraskuuta 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, 15–18 kohta.
109 Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä 
Yhdistyneiden kansakuntien komitea, 
loppupäätelmät Puolan 22.–24. 
määräaikaisraportista, elokuu 2019.
110 Ks. edellinen alaviite.
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11.9.2020 A9-0138/115

Tarkistus 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. on erittäin huolissaan Puolan 
varaoikeusministerin äskettäin antamasta 
lausunnosta, jonka mukaan Puolan olisi 
irtisanottava Euroopan neuvoston 
yleissopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 
yleissopimus); kannustaa Puolan 
viranomaisia panemaan kyseisen 
yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön 
käytännössä muun muassa varmistamalla 
voimassa olevan lainsäädännön 
soveltamisen koko maassa ja tarjoamalla 
riittävästi laadukkaita turvakoteja 
väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja 
heidän lapsilleen;

58. suhtautuu myönteisesti Puolan 
viranomaisten toimiin, joissa tuomitaan 
muukalaisvihamieliset ja fasistiset 
viharikokset ja vihapuhe, ja kehottaa 
Puolan viranomaisia ryhtymään tältä osin 
asianmukaisiin lisätoimenpiteisiin;
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11.9.2020 A9-0138/116

Tarkistus 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. panee merkille, että Euroopan 
unionin perusoikeusviraston toukokuussa 
2020 toteuttaman toisen hlbti-tutkimuksen 
tulokset osoittavat, että hlbti-henkilöihin 
kohdistuva suvaitsemattomuus ja 
väkivalta ovat lisääntyneet Puolassa ja 
että tutkimukseen vastanneet puolalaiset 
hlbti-henkilöt suhtautuvat täysin 
epäuskoisesti hallituksen toimiin 
ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden 
torjumiseksi, sillä näihin toimiin uskovien 
henkilöiden osuus on koko unionin 
alhaisin (vain neljä prosenttia) ja niiden 
vastaajien osuus, jotka välttävät tietyissä 
paikoissa käymistä pahoinpitelyn, 
ahdistelun tai uhkailun pelon vuoksi, on 
suurin (79 prosenttia);

59. muistuttaa, että Puolan tasavallan 
perustuslaissa vahvistetaan kielto syrjiä 
ketään millään perusteella;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Tarkistus 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – johdantokappale

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. pyytää jälleen tuomitsemaan 
julkisissa viroissa toimivien henkilöiden 
hlbti-henkilöihin kohdistaman syrjinnän, 
myös vihapuheen ja henkilökohtaisia 
oikeuksia koskevat loukkaukset, ja 
kehottaa komissiota tuomitsemaan 
tällaisen syrjinnän;
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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 
syrjimättömyyteen113; 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. Ks. 
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 tuomio, 2. 
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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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11.9.2020 A9-0138/118

Tarkistus 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
61 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. toteaa, että Puolan oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden puute on jo alkanut 
vaikuttaa Puolan ja muiden jäsenvaltioiden 
keskinäiseen luottamukseen erityisesti 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön alalla, kun otetaan huomioon, 
että kansalliset tuomioistuimet ovat 
kieltäytyneet tai varoneet luovuttamasta 
puolalaisia epäiltyjä eurooppalaiseen 
pidätysmääräykseen liittyvän menettelyn 
nojalla Puolan oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen liittyvien syvien 
epäilysten vuoksi; katsoo, että 
oikeusvaltioperiaatteen heikentyminen 
Puolassa uhkaa erityisen vakavalla 
tavalla unionin oikeusjärjestyksen 
yhdenmukaisuutta; huomauttaa, että 
jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus 
voidaan palauttaa vasta, kun SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
arvojen kunnioittaminen on varmistettu;

61. toteaa, että kysymys Puolan 
oikeuslaitoksen riippumattomuudesta 
kuuluu kyseisen jäsenvaltion 
yksinomaiseen toimivaltaan eikä se voi 
olla peruste Puolan ja muiden 
jäsenvaltioiden keskinäiselle 
epäluottamukselle, myöskään 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön alalla;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Tarkistus 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
62 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

62. kehottaa Puolan hallitusta 
noudattamaan kaikkia perussopimuksiin, 
perusoikeuskirjaan, Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja kansainvälisiin 
ihmisoikeusnormeihin sisältyviä 
määräyksiä, jotka koskevat 
oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, 
ja käymään vilpitöntä vuoropuhelua 
komission kanssa; korostaa, että tällainen 
vuoropuhelu on käytävä puolueettomalla, 
näyttöön perustuvalla ja 
yhteistyöhakuisella tavalla; kehottaa 
Puolan hallitusta tekemään yhteistyötä 
komission kanssa Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa esitetyn 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti; kehottaa Puolan hallitusta 
panemaan nopeasti ja täysimääräisesti 
täytäntöön unionin tuomioistuimen 
tuomiot ja kunnioittamaan unionin 
oikeuden ensisijaisuutta;

62. vahvistaa, että Puolan hallitus 
noudattaa kaikkia perussopimuksiin, 
perusoikeuskirjaan, Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja kansainvälisiin 
ihmisoikeusnormeihin sisältyviä 
määräyksiä, jotka koskevat 
oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, 
ja käy suoraa vuoropuhelua komission 
kanssa; panee merkille Puolan hallituksen 
toteuttamat toimenpiteet unionin 
tuomioistuimen tuomioiden panemiseksi 
nopeasti täytäntöön ja unionin oikeuden 
ensisijaisuuden kunnioittamiseksi;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Tarkistus 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
pidättäytymään oikeusvaltioperiaatteen 
suppeasta tulkinnasta ja käyttämään 
täysimääräisesti SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan mukaista menettelyä 
puuttumalla sen avulla seurauksiin, joita 
Puolan hallituksen toimista aiheutuu 
kaikille SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
säädetyille periaatteille, joihin kuuluvat 
muun muassa demokratia ja 
perusoikeudet, kuten tässä mietinnössä on 
tuotu esiin;

Poistetaan.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Tarkistus 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta
2017/0360R(NLE)

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
mahdollisimman pian uudelleen viralliset 
kuulemiset, joista viimeinen pidettiin jo 
joulukuussa 2018, ja sisällyttämään 
näihin kuulemisiin, kaikki viimeisimmät 
merkittävät kielteiset tapahtumat 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien aloilla; kehottaa 
neuvostoa vihdoin toimimaan SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
toteamalla, että on olemassa selvä vaara, 
että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, 
kun otetaan huomioon tässä 
päätöslauselmassa ja monissa 
kansainvälisten ja eurooppalaisten 
järjestöjen raporteissa, unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
raporteissa esitetty mittava näyttö; 
suosittelee painokkaasti, että neuvosto 
antaa Puolalle kuulemisten jatkotoimena 
konkreettisia suosituksia SEU-
sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja ilmoittaa määräajat näiden 
suositusten täytäntöönpanolle; kehottaa 
lisäksi neuvostoa sitoutumaan siihen, että 
se arvioi hyvissä ajoin näiden suositusten 
täytäntöönpanon; kehottaa neuvostoa 

64. katsoo, ettei neuvostolla ole mitään 
tarvetta aloittaa uudelleen virallisia 
kuulemisia, kun otetaan huomioon kaikki 
Puolan viranomaisten toimittamat 
viimeisimmät merkittävät selvitykset ja 
tämän menettelyn tulokset 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien aloilla; suosittelee 
painokkaasti, että neuvosto käy 
mahdollisia suosituksia laatiessaan 
vuoropuhelua Puolan viranomaisten 
kanssa kumppanuuden ja Puolan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen 
periaatteen mukaisesti erityisesti aloilla, 
jotka eivät kuulu unionin toimivaltaan;



AM\1213083FI.docx PE655.444v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

pitämään parlamentin säännöllisesti ajan 
tasalla ja tiiviisti mukana ja toimimaan 
avoimesti, jotta kaikki unionin toimielimet 
ja elimet sekä kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt voivat osallistua näihin toimiin ja 
valvontaan mielekkäällä tavalla;

Or. en


