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Tarkistus 1
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 
joulukuussa 2017 julkaiseman asiakirjan 
naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
Euroopassa,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 
joulukuussa 2017 julkaiseman asiakirjan 
naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
Euroopassa,

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 3
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 
10. joulukuuta 2013 antamansa 
päätöslauselman seksuaali- ja 
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lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista1 a,
1 a P7_TA(2013)0548 

Or. pl

Tarkistus 4
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 2 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vuonna 2019 
antamat suositukset seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 5
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 2 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vuonna 2019 
antamat suositukset seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista,

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 6
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus
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– ottaa huomioon 14. marraskuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 
Puolassa (2019/2891(RSP)),

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 
14. marraskuuta 2019 antamansa 
päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa 
(2019/2891(RSP)),

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 8
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vuonna 2019 
antamat suositukset nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
sekä WHO:n Euroopan aluetoimiston 
julkaisemat seksuaalikasvatuksen 
standardit Euroopassa: kehys 
päätöksentekijöille, koulutus- ja 
terveysviranomaisille ja asiantuntijoille;

Or. en
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Tarkistus 9
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Tarkistus 10
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeusviraston toteuttaman toisen 
hlbti-tutkimuksen tulokset, jotka 
osoittavat, että hlbti-henkilöihin 
kohdistuva suvaitsemattomuus ja 
väkivalta ovat lisääntyneet Puolassa, ja 
että 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 
Puolassa myös niiden vastaajien osuus, 
jotka välttävät tietyissä paikoissa 
käymistä, koska pelkäävät pahoinpitelyä, 
ahdistelua tai uhkailua, on unionin 
suurin (79 prosenttia);

Or. en
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Tarkistus 11
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 4 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 
10, 21 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 
10, 11, 21 ja 35 artiklan,

Or. en

Tarkistus 12
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 4 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 
10, 21 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 
10, 21, 35 ja 45 artiklan,

Or. en

Tarkistus 13
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklan, joka koskee unionin 
perusarvoja, ja SEU-sopimuksen 
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7 artiklan, joka koskee sen toteamista, 
milloin jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti ja jatkuvasti 2 artiklassa 
tarkoitettuja arvoja,

Or. en

Tarkistus 14
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 5 viite

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
8 artiklan naisten ja miesten tasa-arvosta ja 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisesta sekä 
korkeatasoisesta koulutuksesta ja ihmisten 
terveyden korkeatasoisesta suojelusta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
8 artiklan naisten ja miesten tasa-arvosta, 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisesta sekä 
korkeatasoisesta koulutuksesta ja ihmisten 
terveyden korkeatasoisesta suojelusta, 
SEUT-sopimuksen IV osaston 
henkilöiden, palveluiden ja pääomien 
vapaasta liikkuvuudesta ja SEUT-
sopimuksen V osaston vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueesta,

Or. en

Tarkistus 15
Nicolaus Fest, Christine Anderson, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen, erityisesti sen 
johdanto-osan, jossa todetaan, että ”lapsi 
tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että sen 
jälkeen ruumiillisen tai henkisen 
kypsymättömyytensä tähden erityistä 



AM\1206982FI.docx 9/56 PE653.743v01-00

FI

turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva 
lakisääteinen suojelu mukaan luettuna”,

Or. en

Tarkistus 16
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, 
tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa määrätään ja 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 
todetaan; ottaa huomioon, että nämä 
jäsenvaltioille yhteiset arvot, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaasti hyväksyneet, 
muodostavat unionissa asuvien 
henkilöiden oikeuksien perustan; ottaa 
huomioon, että SEU-sopimuksen 
7 artiklassa määrätään mahdollisuudesta 
pidättää väliaikaisesti tietyt 
perussopimuksista johtuvat jäsenvaltiolle 
kuuluvat oikeudet, mukaan lukien 
äänioikeuden neuvostossa, jos on todettu, 
että jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja 
jatkuvasti 2 artiklassa tarkoitettuja 
arvoja;

Or. en

Tarkistus 17
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että seksuaalikasvatukseen 
ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuuteen liittyvät politiikat kuuluvat 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, 
vaikka EU voi osaltaan edistää parhaita 
käytäntöjä jäsenvaltioissa;

Or. pl

Tarkistus 18
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että helposti 
saatavilla olevan ja kohtuuhintaisen 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien tarjoaminen, mukaan lukien 
ehkäisy sekä turvallinen ja laillinen 
abortti, on osa useita eri ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien oikeus elämään ja 
ihmisarvoon, vapaus epäinhimilliseltä ja 
halventavalta kohtelulta, oikeus 
terveydenhuoltoon, oikeus yksityisyyteen, 
oikeus koulutukseen ja syrjinnän kielto; 
toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja siihen liittyvien 
oikeuksien ja palveluiden epääminen on 
yksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan muoto; ottaa huomioon, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
useaan otteeseen antanut tuomion, jonka 
mukaan rajoittavat aborttilait ja 
puutteellinen täytäntöönpano rikkovat 
naisten ihmisoikeuksia;
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Or. en

Tarkistus 19
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. palauttaa mieliin, että 
kansainvälisessä oikeudessa ei tunnusteta 
niin sanottua oikeutta aborttiin ja että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
toistuvasti korostanut, että ei ole olemassa 
oikeutta aborttiin tai sen tekemiseen, ja 
että oikeutta yksityiselämään ei voida 
tulkita niin, että sillä hyväksyttäisiin niin 
sanottu oikeus aborttiin1;
1. A. B. C. v. Irlanti, [suuri jaosto], N:o°25579/05, 
16. joulukuuta 2010, 213 kohta: ”[...] 8 artiklan ei 
voida tulkita tarkoittavan, että raskaus ja sen 
keskeyttäminen koskisivat ainoastaan naisen 
yksityiselämää, koska naisen ollessa raskaana 
hänen yksityiselämänsä on aina läheisessä 
yhteydessä kehittyvään sikiöön.”

Or. pl

Tarkistus 20
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että ikään 
sovitettu ja näyttöön perustuva kattava 
seksuaalikasvatus on avainasemassa, jotta 
voidaan kehittää lasten ja nuorten taitoja 
muodostaa terveitä, tasa-arvoisia, 
kasvattavia ja turvallisia suhteita ilman 
syrjintää, pakottamista ja väkivaltaa, sekä 
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edistää sukupuolten tasa-arvon hyötyjä, 
mukaan lukien haitallisten 
sukupuolinormien ja sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan, homofobiaan ja 
transfobiaan kohdistuvien asenteiden 
muuttaminen, ja vähentää teiniraskauksia 
ja riskinottoa sekä lisätä kondomin ja 
muun ehkäisyn käyttöä;

Or. en

Tarkistus 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta 
tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 
rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta 
tekemään alaikäisten 
seksuaalikasvatuksesta 
rikosoikeudellisesti vankeudella 
rangaistavaa;

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä;

Or. fr

Tarkistus 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta 
tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä ja että näiden lakiesitysten 
sisältö ja mahdollinen hyväksyminen 
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rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta 
tekemään alaikäisten 
seksuaalikasvatuksesta 
rikosoikeudellisesti vankeudella 
rangaistavaa;

kuuluvat Puolan suvereniteetin piiriin;

Or. fr

Tarkistus 23
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta 
tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 
rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta 
tekemään alaikäisten 
seksuaalikasvatuksesta rikosoikeudellisesti 
vankeudella rangaistavaa;

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta 
tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 
rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta 
tekemään alaikäisten kattavaa 
seksuaalikasvatuksesta rikosoikeudellisesti 
vankeudella rangaistavaa;

Or. en

Tarkistus 24
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta 
tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 
rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta 
tekemään alaikäisten 

B. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentissa keskustellaan kahdesta 
kansalaisaloitteisiin perustuvasta 
lakiesityksestä, joista toinen koskee 
perhesuunnittelua, ihmisen sikiön 
suojelua ja raskauden keskeyttämisen 
sallimiseen liittyviä ehtoja koskevan lain 
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seksuaalikasvatuksesta 
rikosoikeudellisesti vankeudella 
rangaistavaa;

muuttamista ja toinen pedofiilisen 
käyttäytymisen edistämisen 
kriminalisointia;

Or. pl

Tarkistus 25
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Puolan 
perhesuunnittelusta, ihmissikiön 
suojelusta ja laillisen 
raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä 
vuonna 1993 annettu laki on yksi 
Euroopan unionin rajoittavimmista 
aborttia koskevista laeista; toteaa, että 
uusi ”Stop Abortion” -lakiesitys, jolla 
pyritään muuttamaan rikoslakia siten, 
että siitä poistetaan mahdollisuus 
aborttiin tapauksissa, joissa sikiö on 
vaikeasti tai hengenvaarallisesti 
epämuodostunut, johtaisi käytännössä 
laillisen abortin lähes täydelliseen 
kieltämiseen Puolassa, koska suurin osa 
laillisista aborteista tehdään tällä 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 26
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
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toteutuminen on olennaisen tärkeää 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
ja että näyttöön perustuvan kattavan 
seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksen 
saatavuus on avainasemassa, jotta 
voidaan kehittää lasten ja nuorten taitoja 
muodostaa terveitä, tasa-arvoisia, 
kasvattavia ja turvallisia suhteita 
luomiseksi, käsitellä sukupuolinormeja 
sekä ehkäistä syrjintää ja kaikenlaista 
hyväksikäyttöä ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 27
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
kansalaisaloitteiden täytäntöönpanoa 
koskevat perusteet arvioidaan Puolan 
lainsäädännön mukaisesti Puolan 
parlamentin alahuoneessa ja senaatissa. 
Asiasta päättävät Puolan tasavallan 
parlamentin kumpikin kamari sekä 
Puolan tasavallan presidentti;

Or. pl

Tarkistus 28
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että ”Stop paedophilia” 
-lakiesitys kieltäisi käytännössä 
seksuaalikasvatuksen, kriminalisoisi 
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opettajat, terveydenhuollon työntekijät ja 
muut koulutusalan ammattilaiset ja 
edistäisi leimautumista, haitallisia 
stereotypioita ja homofobiaa; toteaa, että 
lakiesitys rikkoisi Puolan kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteita;

Or. en

Tarkistus 29
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentin alahuone oli oikeudellisesti 
velvoitettu tarkastelemaan 
kansalaisaloitteisiin perustuvia 
lakiesityksiä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se aloitti tehtävänsä;

C. ottaa huomioon, että Puolan 
parlamentin alahuone oli oikeudellisesti 
velvoitettu tarkastelemaan 
kansalaisaloitteisiin perustuvia 
lakiesityksiä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se aloitti tehtävänsä; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että Puolan 
parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 2020 
sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa 
lakiesitystä, jotka koskevat abortin saantia 
ja alaikäisten seksuaalikasvatusta, 
palautetaan valiokuntaan; toteaa, että 
ajankohtaa, jolloin parlamentin 
valiokunnat tutkivat lakiesityksiä, ei ole 
vielä ilmoitettu;

Or. en

Tarkistus 30
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Puolan 
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parlamentin alahuoneen jäsenet on 
valittu demokraattisesti suhteellisella 
vaalitavalla ja että Puolan kansa on 
valinnut edustajansa vapaasti ja 
itsenäisesti;

Or. fr

Tarkistus 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
lakiesitys aborttia rajoittavista 
toimenpiteistä johti massiivisiin 
mielenosoituksiin koko maassa ja sen 
ulkopuolella;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 32
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
lakiesitys aborttia rajoittavista 
toimenpiteistä johti massiivisiin 
mielenosoituksiin koko maassa ja sen 
ulkopuolella;

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
perhesuunnittelua, ihmisen sikiön 
suojelua ja raskauden keskeyttämisen 
sallimiseen liittyviä ehtoja koskevan lain 
muuttamista koskeva kansalaisaloite, 
jonka allekirjoitti yli 450 000 Puolan 
kansalaista, johti mielenosoituksiin koko 
maassa ja sen ulkopuolella, mikä osoittaa, 
että demokraattiset mekanismit toimivat ja 
että kansalaisaloitteet otetaan huomioon;

Or. pl
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Tarkistus 33
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
lakiesitys aborttia rajoittavista 
toimenpiteistä johti massiivisiin 
mielenosoituksiin koko maassa ja sen 
ulkopuolella;

D. ottaa huomioon, että vuonna 2016 
yritys kieltää aborttioikeus kokonaan sai 
aikaan naisten ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ryhtymisen 
laajamittaiseen aktivismiin sekä mustan 
maanantain naisten lakon; ottaa 
huomioon, että vuonna 2018 lakiesitys 
aborttia rajoittavista toimenpiteistä johti 
massiivisiin mielenosoituksiin koko 
maassa ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 34
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
lakiesitys aborttia rajoittavista 
toimenpiteistä johti massiivisiin 
mielenosoituksiin koko maassa ja sen 
ulkopuolella;

D. ottaa huomioon, että vuosina 2016, 
2018 ja 2020 lakiesitys aborttia 
rajoittavista toimenpiteistä johti 
massiivisiin mielenosoituksiin koko 
maassa ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 35
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Puolassa on 
vuoden 2019 alusta lähtien ollut yli 80 
tapausta, joissa alueet, maakunnat tai 
kunnat ovat hyväksyneet päätöslauselmia, 
joissa ne julistavat olevansa vapaita niin 
kutsutusta hlbt-ideologiasta, tai 
”perheoikeuksien alueellisia 
peruskirjoja” tai sellaisista johtuvia 
keskeisiä säännöksiä, joissa syrjitään 
erityisesti yksinhuoltajaperheitä ja hlbti-
perheitä; ottaa huomioon, että hlbti-
vapaa-alueiden luominen myös ilman 
fyysisten rajojen käyttöönottoa on 
äärimmäisen syrjivä toimenpide, joka 
rajoittaa EU:n kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 36
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Puolan 
tasavallassa kaikilla on oikeus terveyteen 
ja että naiset nauttivat Puolassa 
raskauden ja synnytyksen kaikissa 
vaiheissa erityistä oikeusturvaa; 
2. huhtikuuta 1997 säädetyn Puolan 
tasavallan perustuslain 68 pykälän 
3 momentissa todetaan, että ”julkisten 
viranomaisten on varmistettava erityinen 
terveydenhuolto lapsille, raskaana oleville 
naisille, vammaisille ja vanhuksille”;

Or. pl



PE653.743v01-00 20/56 AM\1206982FI.docx

FI

Tarkistus 37
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Puolan kansa 
on vuonna 2019 päättänyt vapaasti valita 
Puolan parlamentin alahuoneeseen 
enemmistön edustajia, joiden kanta 
aborttiin on ollut äänestäjien tiedossa; 
toteaa, että ylikansallisten tai ulkomaisten 
elinten ja valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ei pidä ottaa kantaa 
kansalliseen toimivaltaan kuuluviin 
aiheisiin, koska kansalaiset saavat 
äänestää vapaasti ja hallitukset ja 
parlamentaariset elimet on valittu 
demokraattisesti;

Or. fr

Tarkistus 38
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että YK:n 
ihmisoikeusvaliokunta on aiemmin 
kehottanut Puolaa pidättymään 
hyväksymästä lainsäädäntöuudistuksia, 
jotka voisivat johtaa jo tällaisenaan 
rajoittavan naisten turvallista ja laillista 
aborttia koskevista oikeuksista annetun 
lainsäädännön taantumiseen; toteaa, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
useissa tapauksissa antanut tuomion 
Puolaa vastaan, koska Puola on tulkinnut 
näitä oikeuksia rajoittavasti;
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Or. en

Tarkistus 39
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 
seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti jätti 16. huhtikuuta 
2020 hyväksymättä kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 
seksuaalikasvatusta, mutta vastustaa 
näiden lakiesitysten palauttamista 
valiokuntaan lisätarkastelua varten, koska 
kumpikin niistä heikentäisi merkittävästi 
ihmisoikeuksia ja koska lakiesityksistä 
äänestäminen olisi mahdollinen uhka 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa vaalituille 
EU:n perusperiaatteille, erityisesti 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamisen, syrjimättömyyden ja 
tasa-arvon mukaan lukien miesten ja 
naisten tasa-arvo, periaatteille sekä 
kansalaisyhteiskunnan työlle;

Or. en

Tarkistus 40
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 
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seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan;

seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan; on erittäin huolissaan 
toistuvista yrityksistä esittää ja harkita 
uuden lainsäädännön käyttöönottoa ja jo 
voimassa olevien lakien uudistamista 
siten, että pyritään rajoittamaan naisten 
oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 41
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa 
lakiesitystä, jotka koskevat abortin saantia 
ja alaikäisten seksuaalikasvatusta, 
palautetaan valiokuntaan;

1. pitää erittäin valitettavana, että 
parlamentti ei suoralta kädeltä hylännyt 
näitä kahta lakiesitystä; torjuu kaikki 
yritykset heikentää seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä 
hlbti-henkilöiden-oikeuksia ja tuomitsee 
tässä yhteydessä yritykset kriminalisoida 
edelleen aborttiin liittyvää hoitoa, leimata 
HIV-positiiviset ihmiset ja heikentää 
nuorten mahdollisuuksia saada 
seksuaalikasvatusta Puolassa;

Or. en

Tarkistus 42
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja 

1. panee merkille, että Puolan 
parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 2020 sen 
puolesta, että kaksi kansalaisaloitteisiin 
perustuvaa lakiesitystä, jotka koskevat 
perhesuunnittelua, ihmisen sikiön 
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alaikäisten seksuaalikasvatusta, 
palautetaan valiokuntaan;

suojelua ja raskauden keskeyttämisen 
sallimiseen liittyviä ehtoja koskevan lain 
muuttamista sekä pedofiilisen 
käyttäytymisen edistämisen 
kriminalisointia, palautetaan valiokuntaan;

Or. pl

Tarkistus 43
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 
seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 
2020 sen puolesta, että kaksi 
kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten 
kattavaa seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan;

Or. en

Tarkistus 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Puolan parlamentti äänesti 
16. huhtikuuta 2020 sen puolesta, että 
kaksi kansalaisaloitteisiin perustuvaa 
lakiesitystä, jotka koskevat abortin saantia 
ja alaikäisten seksuaalikasvatusta, 
palautetaan valiokuntaan;

1. panee merkille, että Puolan 
parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 2020 sen 
puolesta, että kaksi kansalaisaloitteisiin 
perustuvaa lakiesitystä, jotka koskevat 
abortin saantia ja alaikäisten 
seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan;

Or. fr
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Tarkistus 45
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti 
kansalaislähtöisten demokraattisten 
välineiden täysipainoiseen käyttöönottoon 
Puolassa;

Or. en

Tarkistus 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Puolan hallitusta 
olemaan jatkamatta näiden kahden 
lakiesityksen käsittelyä, koska maassa ja 
kaikkialla Euroopassa on käyty 
voimakasta, tarpeellista ja oikeutettua 
keskustelua niissä esiin tuoduista 
moraalisista kysymyksistä ja ne ovat 
johtaneet protesteihin ja koska ne 
vaikuttaisivat peruuttamattomasti 
tuhansien naisten, pariskuntien ja 
perheiden, erityisesti nuorten ja 
heikoimmassa asemassa olevien, elämään 
ja perusoikeuksiin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 47
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Puolan hallitusta 
olemaan jatkamatta näiden kahden 
lakiesityksen käsittelyä, koska maassa ja 
kaikkialla Euroopassa on käyty 
voimakasta, tarpeellista ja oikeutettua 
keskustelua niissä esiin tuoduista 
moraalisista kysymyksistä ja ne ovat 
johtaneet protesteihin ja koska ne 
vaikuttaisivat peruuttamattomasti 
tuhansien naisten, pariskuntien ja 
perheiden, erityisesti nuorten ja 
heikoimmassa asemassa olevien, elämään 
ja perusoikeuksiin;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 48
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Puolan hallitusta olemaan 
jatkamatta näiden kahden lakiesityksen 
käsittelyä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuoduista moraalisista 
kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat 
peruuttamattomasti tuhansien naisten, 
pariskuntien ja perheiden, erityisesti 
nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien, 
elämään ja perusoikeuksiin;

2. kehottaa Puolan hallitusta ja 
Puolan parlamentin jäseniä olemaan 
jatkamatta näiden kahden lakiesityksen 
käsittelyä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuoduista moraalisista 
kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat 
peruuttamattomasti tuhansien naisten, 
pariskuntien ja perheiden, erityisesti 
nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien, 
elämään ja perusoikeuksiin; kehottaa 
Puolan parlamentin jäseniä pidättymään 
uusista yrityksistä rajoittaa naisten ja 
nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 49
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Puolan hallitusta olemaan 
jatkamatta näiden kahden lakiesityksen 
käsittelyä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuoduista moraalisista 
kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat 
peruuttamattomasti tuhansien naisten, 
pariskuntien ja perheiden, erityisesti 
nuorten ja heikoimmassa asemassa 
olevien, elämään ja perusoikeuksiin;

2. kehottaa Puolan hallitusta olemaan 
jatkamatta näiden kahden lakiesityksen 
käsittelyä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuoduista moraalisista 
kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat 
peruuttamattomasti tuhansien naisten, 
pariskuntien, perheiden, lasten ja nuorten, 
joista monet kuuluvat nuorimpiin ja 
heikoimmassa asemassa oleviin, elämään 
ja perusoikeuksiin, samoin kuin seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden alan kouluttajien, 
mukaan lukien opettajat, 
kenttätyöntekijät, 
terveydenhuoltohenkilöstö ja aktivistit, 
elämään ja perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 50
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa Puolan hallitusta olemaan 
jatkamatta näiden kahden lakiesityksen 
käsittelyä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuoduista moraalisista 
kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat 

2. kannustaa Puolan hallitusta 
huolellisesti harkitsemaan näitä kahta 
lakiesitystä, koska maassa ja kaikkialla 
Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua 
niissä esiin tuotujen moraalisten 
kysymysten ja huolenaiheiden 
huolelliseksi arvioimiseksi ja ne ovat 
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peruuttamattomasti tuhansien naisten, 
pariskuntien ja perheiden, erityisesti 
nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien, 
elämään ja perusoikeuksiin;

johtaneet protesteihin ja koska ne 
vaikuttaisivat tarkoituksellisesti 
peruuttamattomalla tavalla tuhansien 
vauvojen, naisten, pariskuntien ja 
perheiden, erityisesti nuorten ja 
heikoimmassa asemassa olevien, elämään 
ja perusoikeuksiin tai uhkaisivat vakavasti 
elämää ja perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 51
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana Puolan 
parlamentin alahuoneen äskettäisiä 
lakimuutoksia, joiden mukaan 
terveydenhuoltolaitoksia ei enää 
oikeudellisesti velvoitettaisi osoittamaan 
korvaavaa toista laitosta tapauksissa, 
joissa ne epäävät aborttipalvelut 
henkilökohtaisen vakaumuksen vuoksi; 
kehottaa Puolan hallitusta kumoamaan 
nämä muutokset ja hyväksymään 
toimenpiteitä, joilla kompensoidaan 
niiden lääkäreiden aiheuttamia 
palvelutarjonnan puutteita, jotka 
omantunnon syistä kieltäytyvät antamasta 
terveydenhuoltopalveluita, ja 
sisällyttämään lakiin määräyksen siitä, 
että lääketieteellisen toimenpiteen 
epäämisen yhteydessä hoitolaitoksen on 
osoitettava toinen asiantuntija tai laitos, 
joka suorittaa toimenpiteen;

Or. en

Tarkistus 52
Terry Reintke
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa Puolan parlamenttia 
hylkäämään kaikki 
lainsäädäntöehdotukset, joilla pyritään 
heikentämään entisestään naisten 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia; 
kehottaa Puolan viranomaisia 
tunnustamaan naisten luovuttamattoman 
oikeuden fyysiseen ja itsenäiseen 
päätöksentekoon oikeudestaan käyttää 
kaikkia lisääntymisterveyspalveluja, 
mukaan lukien turvallinen ja laillinen 
abortti, ja ryhtymään toimenpiteisiin, 
joilla se panee täysimääräisesti täytäntöön 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
Puolaa koskeneissa asioissa antamat 
tuomiot, joiden mukaan rajoittavat 
aborttilait ja puutteellinen täytäntöönpano 
rikkovat ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 53
Robert Biedroń, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. esittää uudelleen huolensa 
omatuntolausekkeen jo nykyisin 
ilmenevästä laajasta ja 
epäasianmukaisesta käytöstä, mukaan 
lukien luotettavan ohjausmekanismin 
puuttuminen liittyen abortin saatavuuteen 
käytännössä ja oikea-aikaisten 
muutoksenhakuprosessien puuttuminen 
naisilta, joilta on evätty abortti; toteaa, 
että ihmisoikeuslainsäädännön mukaan 
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oikeutta kieltäytymiseen omantunnon 
syistä rajoittavat oikeudet, joilla 
suojellaan muiden oikeuksia, ja että 
terveydenhuollon osalta oikeutta 
kieltäytyä omantunnon syistä rajoittavat 
myös artiklat, joilla suojellaan oikeutta 
elämään, terveyteen ja yksityisyyteen;

Or. en

Tarkistus 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että aborttilainsäädäntö 
kuuluu koko muun lainsäädännön tapaan 
valtioiden suvereniteetin ja ensisijaisesti 
valtioiden parlamentaaristen elinten 
suvereniteetin piiriin; katsoo, että 
Euroopan parlamentin ei pitäisi 
sekaantua Puolan kansalliseen ja 
demokratian piiriin kuuluvaan asiaan;

Or. fr

Tarkistus 55
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että seksuaalikasvatus 
ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvän terveydenhoidon saatavuus 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. pl
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Tarkistus 56
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa kumoamaan lain, jolla 
rajoitetaan naisten ja tyttöjen 
mahdollisuutta saada 
jälkiehkäisypillereitä;

Or. en

Tarkistus 57
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. toteaa painokkaasti, että seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevien palveluiden kieltäminen on 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
muoto, ja korostaa, että tieteellisesti 
paikkansapitävän tiedon puute loukkaa 
yksilöiden oikeuksia tehdä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttään ja -oikeuksiaan 
koskevia tietoon perustuvia valintoja;

Or. en

Tarkistus 58
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa Puolan parlamenttia 
pidättymään kaikesta politiikasta, jolla 
rajoitettaisiin kattavan 
seksuaalikasvatuksen saatavuutta; 
kehottaa Puolan viranomaisia 
varmistamaan, että nuorilla on pääsy 
tällaiseen koulutukseen Maailman 
terveysjärjestön normien mukaisesti ja 
että koulutuksen tarjoajia tuetaan siinä 
tosiasiallisesti ja puolueettomasti;

Or. en

Tarkistus 59
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. kannustaa Puolan viranomaisia 
panemaan Euroopan neuvoston 
Istanbulin yleissopimuksen täytäntöön 
käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla 
muun muassa varmistamalla voimassa 
olevan lainsäädännön soveltamisen koko 
maassa ja tarjoamalla riittävästi 
laadukkaita turvakoteja väkivallan 
uhreiksi joutuneille naisille ja heidän 
lapsilleen;

Or. en

Tarkistus 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 61
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 62
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 

3. painottaa, että kaikkien saatavilla 
olevat terveyspalvelut, erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja 
niihin liittyvät oikeudet, ovat 
perusihmisoikeuksia; on huolissaan 
naisten oikeuksien heikkenemisestä 
Puolassa ja siitä, miten maassa suojellaan 
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erityisen haavoittuvia; naisten ja nuorten tyttöjen oikeutta 
terveyteen, jonka olennainen osa on 
seksuaali- ja lisääntymisterveys, sekä hlbti-
nuoria, joiden terveys ja koskemattomuus 
ovat erityisen haavoittuvia; muistuttaa, 
että toimenpiteet, joilla heikennetään 
naisten oikeuksia ja 
itsemääräämisoikeutta, rikkovat Puolan 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita 
suojella naisten oikeuksia yksityisyyteen, 
terveyteen ja vapauteen epäinhimilliseltä 
kohtelulta;

Or. en

Tarkistus 63
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, sekä hlbti-
nuoria, joiden psyykkinen ja fyysinen 
terveys ja koskemattomuus ovat erityisen 
haavoittuvia; pitää valitettavana 
hallituksen jatkuvia hyökkäyksiä 
naisaktivisteja ja -järjestöjä vastaan 
ratsioilla, rahoituksen epäämisellä ja 
pelottelulla, jotka vaikuttavat 
voimakkaasti näiden työhön ja luovat 
pelon ilmapiiriä;

Or. en

Tarkistus 64
Evelyn Regner



PE653.743v01-00 34/56 AM\1206982FI.docx

FI

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja 
riittämättömistä pyrkimyksistä suojella 
naisten ja nuorten tyttöjen oikeutta 
terveyteen, jonka olennainen osa on 
seksuaali- ja lisääntymisterveys, mukaan 
lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia koskevan tiedon saatavuus, 
sekä hlbti-nuoria, joiden terveys ja 
koskemattomuus ovat erityisen 
haavoittuvia;

Or. en

Tarkistus 65
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan naisten oikeuksien 
heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten 
maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

3. on huolissaan naisten terveyteen 
kohdistuvasta uhasta Puolassa ja siitä, 
miten maassa suojellaan naisten ja nuorten 
tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka 
olennainen osa on seksuaali- ja 
lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, 
joiden terveys ja koskemattomuus ovat 
erityisen haavoittuvia;

Or. en

Tarkistus 66
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
lisääntymisterveyspalvelujen esteetön ja 
oikea-aikainen saatavuus sekä naisten 
lisääntymisitsenäisyyden ja 
-päätöksenteon kunnioittaminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä naisten 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon suojelemiseksi; muistuttaa, että 
kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat 
toistuvasti vahvistaneet, että erittäin 
rajoittavat aborttilait ovat 
ihmisoikeusnormien vastaisia ja että niitä 
on uudistettava; muistuttaa, että 
parlamentti arvosteli ankarasti jo 
14. syyskuuta 2016 ja 15. marraskuuta 
2017 antamissaan päätöslauselmissa 
kaikkia lainsäädäntöehdotuksia, joilla 
kielletään abortti tapauksissa, joissa sikiö 
on vaikeasti tai hengenvaarallisesti 
epämuodostunut, mikä johtaisi 
käytännössä laillisen abortin lähes 
täydelliseen kieltämiseen Puolassa, koska 
suurin osa laillisista aborteista tehdään 
tällä perusteella;

Or. en

Tarkistus 67
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä, että 
lisääntymisterveys on sisällytetty vuosien 
2016–2020 kansalliseen terveysohjelmaan 
ja terveyspoliittiseen ohjelmaan, jonka 
nimi on ”Ohjelma lisääntymisterveyden 
kattavaksi suojelemiseksi Puolassa” ja 
jossa pyritään ensisijaisesti parantamaan 
korkealaatuisten diagnosointipalvelujen 
ja lapsettomuutta koskevien palvelujen 
saatavuutta;
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Or. pl

Tarkistus 68
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti Puolan 
hallituksen pyrkimyksiin suojella naisten 
oikeuksia torjumalla islamisaatiota, joka 
on yksi suurimmista uhista naisten ja 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksille;

Or. en

Tarkistus 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että aborttilainsäädäntöön 
on voitava liittyä aborttia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, koska 
nykyään on käytössä runsaasti 
ehkäisymenetelmiä;

Or. fr

Tarkistus 70
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että naiset, jotka 
päättävät keskeyttää raskauden, 
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matkustavat joko toiseen maahan 
turvallisia ja laillisia aborttipalveluja 
varten tai tekevät kotona mahdollisesti 
vaarallisia toimenpiteitä ja saattavat 
vaarantaa henkensä näiden 
toimenpiteiden aikana, ja että tämä 
koskee erityisesti köyhiä naisia; toteaa, 
että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeutta koskevien palveluiden, kuten 
turvallisen ja laillisen abortin, epääminen 
on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan muoto;

Or. en

Tarkistus 71
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa Puolan viranomaisia 
kunnioittamaan naisten oikeutta tehdä 
itsenäisiä päätöksiä, jotka koskevat 
heidän omaa kehoaan ja 
lisääntymiskykyään, mikä on olennainen 
osa heidän perusoikeuttaan 
yhdenvertaisuuteen ja yksityisyyteen 
asioissa, jotka koskevat heidän fyysistä ja 
psyykkistä koskemattomuuttaan; kehottaa 
kumoamaan lain, jolla rajoitetaan naisten 
ja tyttöjen mahdollisuutta saada 
jälkiehkäisypillereitä;

Or. en

Tarkistus 72
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. muistuttaa painokkaasti, että 
sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan 
kattavan ja ikään sovitetun tiedon saanti 
sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus, 
mukaan lukien seksuaalikasvatus, 
perhesuunnittelu, ehkäisymenetelmät 
sekä turvallinen ja laillinen abortti, on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan luoda 
myönteinen ja kunnioittava 
lähestymistapa seksuaalisuuteen ja 
seksuaalisuhteisiin sekä mahdollisuus 
turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin 
ilman syrjintää, pakottamista ja 
väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 73
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. muistuttaa, että nuorille on 
annettava voimavaroja ja suojelua 
tarjoamalla heille ikään sovitettua tietoa 
sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
saatavuudesta; korostaa, että sen sijaan, 
että sukupuolta ja seksuaalisuutta 
koskevan tiedon ja koulutuksen puute 
suojelisi nuoria, se vaarantaa nuorten 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin, koska se 
tekee heistä, mukaan lukien tytöt ja hlbti-
nuoret, joihin epätasa-arvoiset sukupuoli- 
ja sosiaalinormit erityisesti vaikuttavat, 
alttiita seksuaaliselle riistolle, 
hyväksikäytölle ja väkivallalle; vaatii, että 
kouluttajia, lääkäreitä ja hoitajia tuetaan, 
suojellaan ja kannustetaan tarjoamaan 
näitä tietoja;
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Or. en

Tarkistus 74
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. muistuttaa, että koulutus on paitsi 
erillinen ihmisoikeus, myös edellytys 
muiden perusoikeuksien ja -vapauksien 
toteutumiselle; muistuttaa, että Puolalla 
on kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukainen 
velvollisuus tarjota pakollista, ikään 
sovitettua, standardoitua, näyttöön 
perustuvaa ja tieteellisesti tarkkaa 
kattavaa seksuaalikasvatusta; muistuttaa, 
että tällainen kasvatus on välttämätön osa 
koulujen opetusohjelmaa, jotta voidaan 
täyttää Eurooppaa koskevat Maailman 
terveysjärjestön standardit nuorten 
kasvattamiseksi ja suojelemiseksi; toteaa, 
että tällaisessa kasvatuksessa olisi 
käsiteltävä muun muassa seksuaalista 
suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä, 
seksuaalisuuden ilmaisemista, 
ihmissuhteita ja suostumuksen antamista 
sekä annettava tietoa kielteisistä 
seurauksista tai vaikutuksista, kuten 
sukupuoliteitse tarttuvista infektioista ja 
HI-viruksesta, tahattomasta raskaudesta, 
seksuaalisesta väkivallasta ja haitallisista 
käytännöistä, kuten groomingista ja 
naisten sukuelinten silpomisesta;

Or. en

Tarkistus 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan 
Puolassa, ja toteuttamaan asianmukaisia 
oikeudellisia toimia; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-
henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 76
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan 
Puolassa, ja toteuttamaan asianmukaisia 
oikeudellisia toimia; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-
henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 77
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa 
kohtaamien ihmisoikeusloukkausten 
torjumiseksi;

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
toimia; kehottaa komissiota arvioimaan, 
rikkooko hlbti-vapaiden alueiden 
perustaminen liikkumis- ja 
oleskeluvapautta EU:ssa, mikä on SEU-
sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan, SEUT-
sopimuksen 21 artiklan sekä IV ja 
V osaston ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 45 artiklan vastaista; 
kehottaa komissiota arvioimaan, onko 
Puola jättänyt täyttämättä 
perussopimusten mukaisen velvoitteensa 
ja onko sen annettava asiasta lausunto 
perusteluineen SEUT-sopimuksen 
258 artiklan mukaisesti; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-
henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 78
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa 
kohtaamien ihmisoikeusloukkausten 
torjumiseksi;

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa 
kohtaamien ihmisoikeusloukkausten 
torjumiseksi; palauttaa mieliin hlbti-
henkilöihin kohdistuvasta julkisesta 
syrjinnästä ja vihapuheesta, 
18. joulukuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa esittämän kantansa ja 
tuomitsee homofobian leviämistä 
Puolassa dokumentoivan ”Atlas of Hate” 
-teoksen julkaisseita 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan 
nostetut oikeudenkäynnit ja ei hyväksy 
sitä, miten nykyistä oikeudellista kehystä, 
tuomioistuimia ja näitä oikeudenkäyntejä 
käytetään hlbti-aktivistien vaientamiseen 
ja heidän sananvapautensa estämiseen;

Or. en

Tarkistus 79
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbt-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
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toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa 
kohtaamien ihmisoikeusloukkausten 
torjumiseksi;

toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkiin hlbti+-henkilöiden ja heidän 
järjestöjensä Puolassa kohtaamiin 
ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi; 
kehottaa Puolan hallitusta varmistamaan 
niiden kansalaisjärjestöjen oikeudet ja 
vapaudet, jotka pyrkivät varmistamaan 
naisten ja hlbti-henkilöiden etujen 
edustuksen julkisessa politiikassa ja koko 
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 80
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan 
Puolassa, ja toteuttamaan asianmukaisia 
oikeudellisia toimia; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-
henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

4. kehottaa Puolan hallitusta 
varmistamaan kaikkien ihmisten 
perusoikeudet Puolassa; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä kaikkien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi 
Puolassa;

Or. en

Tarkistus 81
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin 
”hlbti-vapaisiin alueisiin” liittyvät 
alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska 
ne loukkaavat perusoikeuksia ja lisäävät 
hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, 
pelkoa ja heidän vaarantamistaan Puolassa, 
ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia 
toimia; kehottaa Puolan hallitusta 
toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi ja 
kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa 
kohtaamien ihmisoikeusloukkausten 
torjumiseksi;

4. kehottaa Puolan hallitusta 
tuomitsemaan viipymättä Puolan niin 
sanottuihin ”hlbti-vapaisiin alueisiin” 
liittyvät alueelliset ja kunnalliset päätökset, 
koska ne loukkaavat perusoikeuksia ja 
lisäävät hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa 
vihaa, pelkoa ja heidän vaarantamistaan 
Puolassa, ja toteuttamaan asianmukaisia 
oikeudellisia toimia; kehottaa Puolan 
hallitusta toteuttamaan välittömästi 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-
henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota 
käynnistämään rikkomusmenettelyjä 
”hlbti-vapaiden alueiden” perustamisen 
osalta, koska homofobisissa lausunnoissa 
on kyse työssä ja ammatissa tapahtuvasta 
syrjinnästä, kun tällaisia julistuksia 
antavat henkilöt, joiden voidaan katsoa 
vaikuttavan ratkaisevasti 
paikallishallinnon rekrytointipolitiikkaan; 
kehottaa Puolan viranomaisia 
hyväksymään lainsäädäntöä, jolla 
puututaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
tilanteeseen, jotta varmistetaan heidän 
oikeutensa syrjimättömyyteen 
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lainsäädännössä ja tosiasiallisesti unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä asiaa 
koskevan oikeuskäytännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 83
Vera Tax, Evelyn Regner, Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tutkimaan, ovatko nämä alueet käyttäneet 
EU:n koheesiorahastoja hlbti+ -
vastaiseen propagandaan, ja kehottaa 
siinä tapauksessa keskeyttämään 
lisärahoituksen, kunnes on olemassa 
riittävät takeet siitä, että EU:n varoja ei 
käytetä toimiin, jotka rikkovat EU:n 
arvoja;

Or. en

Tarkistus 84
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tuomitsee sen, että Puola on 
ottanut käyttöön ”hlbt-vapaat alueet”, 
jollaisiksi on tähän mennessä 
julistautunut kolmannes Puolan kunnista, 
ja loukkaa siten vakavasti ihmisoikeuksia 
ja syrjii hlbt-henkilöitä;

Or. en
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Tarkistus 85
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Puolan tasavallan 
perustuslaissa on edelleen voimassa kielto 
syrjiä ketään millään perusteella;

Or. pl

Tarkistus 86
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Puolan hallitusta 
sisällyttämään seksuaalisen 
suuntautumisen Puolan rikoslakiin 
suojeltuna henkilökohtaisena 
ominaisuutena;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 87
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Puolan hallitusta 
sisällyttämään seksuaalisen 
suuntautumisen Puolan rikoslakiin 
suojeltuna henkilökohtaisena 
ominaisuutena;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 88
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Puolan hallitusta 
sisällyttämään seksuaalisen 
suuntautumisen Puolan rikoslakiin 
suojeltuna henkilökohtaisena 
ominaisuutena;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 89
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa Puolan hallitusta 
sisällyttämään seksuaalisen 
suuntautumisen Puolan rikoslakiin 
suojeltuna henkilökohtaisena 
ominaisuutena;

5. kehottaa Puolan hallitusta 
sisällyttämään seksuaalisen 
suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja 
-ominaisuudet Puolan rikoslakiin 
suojeltuina henkilökohtaisina 
ominaisuuksina, jotta Puolan hlbti+-
henkilöiden oikeudet voidaan varmistaa;

Or. en

Tarkistus 90
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 a. panee merkille, että 
kansainvälisten normien mukaista 
kattavaa seksuaali- ja syrjintää koskevaa 
koulutusta ei Puolassa ole ja että 
opetussuunnitelmat ylläpitävät 
homofobiaa, syrjiviä asenteita, 
sukupuolistereotypioita sekä 
seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä 
koskevia myyttejä; kehottaa Puolan 
hallitusta sisällyttämään koulujen 
opetussuunnitelmiin kattavaa, 
järjestelmällistä ja tieteellisesti perusteltua 
seksuaalisuus- ja syrjinnän vastaista 
koulutusta eurooppalaisten ja 
kansainvälisten normien mukaisesti ja 
varmistamaan, että sitä tarjoavat pätevät 
opettajat tai kouluttajat; kehottaa Puolan 
viranomaisia pidättymään kaikista 
kurinpitotoimista opettajia ja kouluttajia 
vastaan tai heidän leimaamisestaan 
seksuaalisuuteen ja syrjinnän torjuntaan 
liittyvän opetuksen antamisesta;

Or. en

Tarkistus 91
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään kaikkensa 
perusihmisoikeuksien suojelemiseksi ja 
turvaamiseksi tunnustamalla, että 
kaikkien vauvojen elämä on tärkeä; 
mustien vauvojen elämä on tärkeä, 
valkoisten vauvojen elämä on tärkeä, 
eurooppalaisten ja muiden kuin 
eurooppalaisten vauvojen elämä on 
tärkeä, hlbti-vauvojen elämä on tärkeä ja 
heteroseksuaalisten vauvojen elämä on 
tärkeä;

Or. en



AM\1206982FI.docx 49/56 PE653.743v01-00

FI

Tarkistus 92
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan suosituksia, jotka 
Euroopan parlamentti esitti 
seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 
14. marraskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa, sekä Euroopan 
neuvoston ja WHO:n suosituksia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 93
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan suosituksia, jotka 
Euroopan parlamentti esitti 
seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 
14. marraskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa, sekä Euroopan 
neuvoston ja WHO:n suosituksia.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 94
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan suosituksia, jotka Euroopan 
parlamentti esitti seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista 14. marraskuuta 2019 
antamassaan päätöslauselmassa, sekä 
Euroopan neuvoston ja WHO:n 
suosituksia.

6. kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan suosituksia, jotka Euroopan 
parlamentti esitti kattavan 
seksuaalisuuskasvatuksen 
kriminalisoinnista 14. marraskuuta 2019 
antamassaan päätöslauselmassa, sekä 
Euroopan neuvoston ja WHO:n 
suosituksia.

Or. en

Tarkistus 95
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Puolan viranomaisia 
noudattamaan suosituksia, jotka 
Euroopan parlamentti esitti 
seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 
14. marraskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa, sekä Euroopan 
neuvoston ja WHO:n suosituksia.

6. kannustaa Puolan hallitusta 
varmistamaan perheiden ensisijaisen 
aseman korkealaatuisessa ikään 
sovitetussa ihmissuhde- ja 
seksuaalikasvatuksessa Puolassa ja 
suhtautuu myönteisesti Puolan 
hallituksen alaikäisten seksuaalisen 
toiminnan edistämistä vastustaviin 
toimiin;

Or. en

Tarkistus 96
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää huolestuttavana kehitystä, 
jonka myötä kansalaisyhteiskunnan 
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toimintamahdollisuudet kapenevat, sekä 
perusoikeuksia edistävien järjestöjen, 
kuten naisten oikeuksia edistävien 
järjestöjen ja aktivistien, lisääntyvää 
byrokratisointia ja varojen rajoittamista; 
kehottaa Puolan viranomaisia 
varmistamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä 
hlbti+-henkilöiden oikeuksia edistäville 
organisaatioille riittävästi rahoitusta myös 
unionin eri rahoitusvälineiden, kuten 
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelman ja EU:n muiden 
pilottihankkeiden, välityksellä;

Or. en

Tarkistus 97
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan 
EU:n on pidettävä täysin arvossa 
”jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen 
sisällöstä ja koulutusjärjestelmän 
järjestämisestä” ja että jäsenvaltioiden 
hallituksilla on oikeus, ja vastuu, järjestää 
koulutusjärjestelmä, mukaan lukien 
seksuaalikasvatukseen liittyvät tekijät, 
enemmistön demokraattisen tahdon 
mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 98
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että parlamentin 
on annettava suostumuksensa 
monivuotiselle rahoituskehykselle; esittää 
uudelleen vaatimuksensa mekanismista, 
jolla unionin talousarviota suojellaan 
tapauksissa, joissa jäsenvaltioilla on 
yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisessa, ja on valmis olemaan 
antamatta suostumustaan monivuotiselle 
rahoituskehykselle, jos tällaisesta 
mekanismista ei päästä poliittiseen 
yhteisymmärrykseen;

Or. en

Tarkistus 99
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että demokratian 
turvaaminen ja oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamisen 
takaaminen ovat Euroopan unionin 
keskeisiä arvoja; katsoo, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n 
rahoituksen edellytyksenä olisi oltava 
näiden periaatteiden noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 100
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, jos tämä 
Euroopan parlamentin kampanja, jonka 
tarkoituksena on esittää Puola 
arveluttavassa valossa, on esimerkki EU:n 
toimintamallista, jossa vääristetään 
aktiivisesti kansallisia demokraattisia 
prosesseja ja heikennetään 
monimuotoisuutta Euroopassa.

Or. fr

Tarkistus 101
Eugenia Rodríguez Palop

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa neuvostoa käsittelemään 
näitä kysymyksiä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti Puolan tilannetta koskevien 
kuulemistilaisuuksien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 102
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 
7 artiklan mukaisia toimia voidaan 
toteuttaa, jos vaarana on selvästi, että 
jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa 
tarkoitettuja arvoja; uskoo vahvasti, että 
naisten, hlbti+-henkilöiden ja muiden 
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vähemmistöjen oikeuksien loukkaukset 
rikkovat vakavasti tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoja, 
mukaan lukien SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetut vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeudet, ja että 
tällaisten loukkausten olisi käynnistettävä 
7 artiklassa tarkoitettu menettely; 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
näiden arvojen tilannetta unionissa ja 
käynnistämään 7 artiklan 1 kohdan 
mukaiset toimet, jos on olemassa selkeä 
vaara, että jäsenvaltio vakavasti loukkaa 
näitä arvoja;

Or. en

Tarkistus 103
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee merkille, että Puolassa on 
opetettu 21 vuotta oppiainetta 
”perhekasvatus” (WdŻ), johon sisältyy 
myös seksuaalisuus, eli siinä otetaan 
huomioon sekä biologiset tekijät että 
arvopohjaiset psyykkiset, tunneperäiset, 
sosiaaliset ja hengelliset tekijät. Tämä 
lähestymistapa antaa nuorille 
mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja 
asianmukaiseen kehitykseen; panee 
lisäksi merkille, että koulujen on 
annettava lapsille WdŻ-opetusta mutta 
että se ei ole pakollinen aine, koska 
perustuslain mukaan vanhemmilla on 
oikeus päättää lastensa opetuksesta omien 
arvojensa ja vakaumuksensa mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 104
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Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää erittäin valitettavana Puolan 
parlamentin alahuoneen äskettäisiä 
lakimuutoksia, joiden mukaan 
terveydenhuoltolaitoksia ei enää 
oikeudellisesti velvoitettaisi osoittamaan 
korvaavaa toista laitosta tapauksissa, 
joissa ne epäävät aborttipalvelut 
henkilökohtaisen vakaumuksen vuoksi; 
kehottaa Puolan hallitusta kumoamaan 
viipymättä nämä muutokset, puuttumaan 
palveluiden tarjoamisessa esiintyviin 
puutteisiin, jotka johtuvat 
terveydenhuoltopalveluiden antamisesta 
omantunnon syistä kieltäytyvien 
lääkäreiden toiminnasta, ja varmistamaan 
lainsäädännön keinoin, että 
lääketieteellisen toimenpiteen epäämisen 
yhteydessä hoitolaitoksen on osoitettava 
toinen asiantuntija tai laitos, joka 
suorittaa toimenpiteen;

Or. en

Tarkistus 105
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. esittää uudelleen huolensa 
omantunnon syihin perustuvan 
vastalauseen jo nykyisin ilmenevästä 
laaja-alaisesta ja epäasianmukaisesta 
käytöstä, mukaan lukien luotettavan 
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ohjausmekanismin puuttuminen abortin 
saatavuudesta käytännössä ja oikea-
aikaisten muutoksenhakuprosessien 
puuttuminen naisilta, joilta on evätty 
abortti; toteaa, että 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaan 
oikeus kieltäytymiseen omantunnon syistä 
ei ole ehdoton ja että sitä rajoittavat 
oikeudet, joilla suojellaan muiden 
oikeuksia, ja että terveydenhuollon osalta 
oikeutta kieltäytyä omantunnon syistä 
rajoittavat myös artiklat, joilla suojellaan 
oikeutta elämään, terveyteen ja 
yksityisyyteen;

Or. en


