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Muudatusettepanek 1
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Robert 
Biedroń, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Katarina Barley, Kati Piri

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli 
konventsioon),

Or. en

Muudatusettepanek 2
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide 16. detsembri 2014. aasta 
järeldusi õigusriigi põhimõtte austamise 
tagamise kohta,

Or. en

Muudatusettepanek 3
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 27. mai 
2014. aasta õigustalituse õiguslikku 
arvamust, milles käsitletakse õigusriigi 
põhimõtte tugevdamiseks loodavat uut 
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ELi raamistikku puudutava komisjoni 
teatise kokkusobivust aluslepingutega,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 3. mai 
2019. aasta resolutsiooni meedia 
mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta 
Euroopa Liidus,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsiooni 
seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise 
kohta Poolas9,

välja jäetud

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Muudatusettepanek 6
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsiooni 
seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise 
kohta Poolas9,

välja jäetud

_________________
9 Texts adopted, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Muudatusettepanek 7
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 18. detsembri 
2019. aasta resolutsiooni LGBTI-inimeste 
avaliku diskrimineerimise ja nende vastu 
suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI-
vabade piirkondade kohta10,

välja jäetud

_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Muudatusettepanek 8
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 18. detsembri 
2019. aasta resolutsiooni LGBTI-inimeste 
avaliku diskrimineerimise ja nende vastu 
suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI-
vabade piirkondade kohta10,

välja jäetud
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_________________
10 Texts adopted, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 17. aprilli 
2020. aasta resolutsiooni ELi 
kooskõlastatud meetmete kohta COVID-
19 pandeemia ja selle tagajärgedega 
võitlemiseks13,

välja jäetud

_________________
13 Texts adopted, P9_TA(2020)0054.

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 25. novembri 
2019. aasta resolutsiooni liidu ühinemise 
kohta naistevastase vägivalla ennetamise 
ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga 
14a,
_________________
14a Vastuvõetud tekstid, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 17. aprilli 
2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse õiguste ja väärtuste 
programm16a,
_________________
16a Vastuvõetud tekstid, 
P8_TA(2019)0407.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

— võttes arvesse nelja 
rikkumismenetlust, mille komisjon algatas 
Poola suhtes seoses Poola kohtusüsteemi 
reformiga, millest kaks lõppesid Euroopa 
Kohtu otsustega, milles tuvastati Euroopa 
Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tulemusliku õiguskaitse 
põhimõtte rikkumised, samas kui kaks 
ülejäänud menetlust on veel pooleli,

— võttes arvesse nelja 
rikkumismenetlust, mille komisjon algatas 
Poola suhtes seoses Poola kohtusüsteemi 
muudatustega, millest kaks lõppesid 
Euroopa Kohtu otsustega, milles tuvastati 
Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 
teises lõigus sätestatud tulemusliku 
õiguskaitse põhimõtte rikkumised, samas 
kui kaks ülejäänud menetlust on veel 
pooleli,

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti teise LGBTI-inimeste 
kohta tehtud uuringu tulemusi, millega 
juhitakse tähelepanu LGBTI-inimeste 
vastase sallimatuse ja vägivalla tõusule 
Poolas, sellele, et vastanud Poola LGBTI-
inimesed ei usu, et valitsus võitleb 
LGBTI-inimeste suhtes olemasolevate 
eelarvamuste ja sallimatuse vastu, 
kusjuures seda uskuvate LGBTI-inimeste 
osakaal on liidu väikseim (vaid 4 %), ning 
sellele, et suurim osakaal vastanutest 
väldib teatud kohti, kartes rünnakuid, 
ahistamist või ähvardusi (79 %),

Or. en

Muudatusettepanek 14
Maria Walsh

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti teise LGBTI-inimeste 
kohta tehtud uuringu tulemusi, millega 
juhitakse tähelepanu LGBTI-inimeste 
vastase sallimatuse ja vägivalla tõusule 
Poolas, sellele, et vastanud Poola LGBTI-
inimesed ei usu, et valitsus võitleb 
LGBTI-inimeste suhtes olemasolevate 
eelarvamuste ja sallimatuse vastu, 
kusjuures seda uskuvate LGBTI-inimeste 
osakaal on liidu väikseim (vaid 4 %), ning 
sellele, et suurim osakaal vastanutest 
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väldib teatud kohti, kartes rünnakuid, 
ahistamist või ähvardusi (79 %),

Or. en

Muudatusettepanek 15
Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti teise LGBTI-inimeste 
kohta tehtud uuringu tulemusi, millega 
juhitakse tähelepanu LGBTI-inimeste 
vastase sallimatuse ja vägivalla tõusule 
Poolas, sellele, et vastanud Poola LGBTI-
inimesed ei usu, et valitsus võitleb 
LGBTI-inimeste suhtes olemasolevate 
eelarvamuste ja sallimatuse vastu, 
kusjuures seda uskuvate LGBTI-inimeste 
osakaal on liidu väikseim (vaid 4 %), ning 
sellele, et suurim osakaal vastanutest 
väldib teatud kohti, kartes rünnakuid, 
ahistamist või ähvardusi (79 %),

Or. en

Muudatusettepanek 16
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 25 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
inimõiguste voliniku 2017. aasta 
detsembri aruteludokumenti „Naiste 
seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused Euroopas“,

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 25 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) 
2019. aasta soovitusi noorukite seksuaal- 
ja reproduktiivtervise ja seonduvate 
õiguste kohta ning WHO Euroopa 
piirkondliku büroo Euroopa 
seksuaalhariduse standardeid: raamistik 
poliitikakujundajatele, haridus- ja 
tervishoiuasutustele ning spetsialistidele,

Or. en

Muudatusettepanek 18
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, kajastatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 
kinnistatud rahvusvahelistes inimõiguste 
lepingutes, rajaneb liit sellistel väärtustel 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine;

A. arvestades, et liit rajaneb 
väärtustel, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 2 ja mida on 
kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja kinnistatud rahvusvahelistes 
inimõiguste lepingutes;

Or. pl



AM\1206319ET.docx 11/155 PE652.541v01-00

ET

Muudatusettepanek 19
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, 
kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja kinnistatud rahvusvahelistes 
inimõiguste lepingutes, rajaneb liit sellistel 
väärtustel nagu inimväärikuse austamine, 
vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

A. arvestades, et nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, rajaneb 
liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse 
austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, 
õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud 
vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et erinevalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklist 258 ei 
piirdu Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
kohaldamisala aluslepingutest tulenevate 
kohustustega, nagu on sätestatud 
komisjoni 15. oktoobri 2003. aasta 
teatises, ning arvestades, et liit saab 
hinnata, kas on olemas ilmne oht, et 
liikmesriikide pädevusse jäävates 
valdkondades rikutakse oluliselt ühiseid 
väärtusi;

B. arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 kohaldamisala piirdub 
aluslepingutest tulenevate kohustustega, 
ning arvestades, et liit saab hinnata, kas on 
olemas ilmne oht, et liidu pädevusse 
jäävates valdkondades rikutakse oluliselt 
ühiseid väärtusi ja liidu 
järelevalvemehhanismid on võimalikud 
ainult selles ulatuses; arvestades, et 
nõukogu õigustalitus tuletas ka oma 
27. mai 2014. aasta arvamuses meelde, et 
peale ELi lepingu artiklis 7 sätestatu ei 
ole aluslepingutes õiguslikku alust, mis 
volitaks institutsioone looma uut 
järelevalvemehhanismi, et jälgida, kuidas 
liikmesriigid austavad õigusriigi 
põhimõtet;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et erinevalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklist 258 ei 
piirdu Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
kohaldamisala aluslepingutest tulenevate 
kohustustega, nagu on sätestatud 
komisjoni 15. oktoobri 2003. aasta teatises, 
ning arvestades, et liit saab hinnata, kas on 
olemas ilmne oht, et liikmesriikide 
pädevusse jäävates valdkondades rikutakse 
oluliselt ühiseid väärtusi;

B. arvestades, et erinevalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklist 258 
hõlmab Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 
kõiki Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 
nimetatud Euroopa Liidu aluseks olevaid 
põhimõtteid, nagu on sätestatud komisjoni 
15. oktoobri 2003. aasta teatises, ning 
arvestades, et liit saab hinnata, kas on 
olemas ilmne oht, et liikmesriikide 
pädevusse jäävates valdkondades rikutakse 
oluliselt ühiseid väärtusi;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et erinevalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklist 258 ei 
piirdu Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
kohaldamisala aluslepingutest tulenevate 
kohustustega, nagu on sätestatud 
komisjoni 15. oktoobri 2003. aasta 
teatises, ning arvestades, et liit saab 
hinnata, kas on olemas ilmne oht, et 
liikmesriikide pädevusse jäävates 
valdkondades rikutakse oluliselt ühiseid 
väärtusi;

B. arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 kohaldamine on ette 
nähtud komisjoni ettepaneku 
kohaldamisalas ja kuna ettepaneku 
kohaldamisala ei laiendata, ei saa 
Euroopa Parlament menetlusega 
hõlmatud valdkonda meelevaldselt 
kindlaks määrata;
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Or. pl

Muudatusettepanek 23
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ca. arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 kohasel menetlusel on 
oma piirid, mis on sätestatud komisjoni 
esitatud põhjendatud ettepanekus, ja et 
küsimuste suhtes, mida ettepanek ei 
hõlma, ei saa kohaldada Euroopa 
Parlamendi nõusolekumenetlust;

Or. pl

Muudatusettepanek 24
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ca. rõhutab, et Euroopa Liidu 
liikmesriigid on kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artikliga 49 võtnud vabatahtlikult 
kohustuse järgida Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 osutatud ühiseid väärtusi;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ca. arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 kohasel menetlusel on 
oma piirid, mis on sätestatud komisjoni 
esitatud põhjendatud ettepanekus, ja et 
küsimuste suhtes, mida ettepanek ei 
hõlma, ei saa kohaldada Euroopa 
Parlamendi nõusolekumenetlust;

Or. pl

Muudatusettepanek 26
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Cb. juhib tähelepanu sellele, et 
Euroopa Parlamendi rolli 
nõusolekumenetluses kirjeldatakse 
artiklis 7 ja seda ei saa muul viisil 
omavoliliselt kasutada; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 269 kohaselt saab Euroopa Liidu 
Kohtus ELi lepingu artikli 7 alusel 
vaidlustada ainult menetlusküsimusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 27
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Cb. juhib tähelepanu sellele, et 
Euroopa Parlamendi rolli 
nõusolekumenetluses kirjeldatakse 
artiklis 7 ja seda ei saa muul viisil 
omavoliliselt kasutada; tuletab meelde, et 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 269 kohaselt saab Euroopa Liidu 
Kohtus ELi lepingu artikli 7 alusel 
vaidlustada ainult menetlusküsimusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 – taane 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– põhiõiguste, sh vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste kaitse;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 29
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 – taane 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– vaba ja sõltumatu meedia toimimine;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab varasemates 
resolutsioonides õigusriigi põhimõtte ja 

välja jäetud
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demokraatia olukorra kohta Poolas 
võetud seisukohta, et kõnealuses 
resolutsioonis esitatud faktid ja 
suundumused kokkuvõetuna kujutavad 
endast süsteemset ohtu Euroopa Liidu 
lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 2 
sätestatud väärtustele ning ilmset ohtu, et 
neid väärtusi rikutakse oluliselt;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab varasemates 
resolutsioonides õigusriigi põhimõtte ja 
demokraatia olukorra kohta Poolas 
võetud seisukohta, et kõnealuses 
resolutsioonis esitatud faktid ja 
suundumused kokkuvõetuna kujutavad 
endast süsteemset ohtu Euroopa Liidu 
lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 2 
sätestatud väärtustele ning ilmset ohtu, et 
neid väärtusi rikutakse oluliselt;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 32
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab varasemates 
resolutsioonides õigusriigi põhimõtte ja 
demokraatia olukorra kohta Poolas 
võetud seisukohta, et kõnealuses 
resolutsioonis esitatud faktid ja 

välja jäetud
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suundumused kokkuvõetuna kujutavad 
endast süsteemset ohtu Euroopa Liidu 
lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 2 
sätestatud väärtustele ning ilmset ohtu, et 
neid väärtusi rikutakse oluliselt;

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab varasemates 
resolutsioonides õigusriigi põhimõtte ja 
demokraatia olukorra kohta Poolas 
võetud seisukohta, et kõnealuses 
resolutsioonis esitatud faktid ja 
suundumused kokkuvõetuna kujutavad 
endast süsteemset ohtu Euroopa Liidu 
lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 2 
sätestatud väärtustele ning ilmset ohtu, et 
neid väärtusi rikutakse oluliselt;

2. kinnitab, et Euroopa Liidu lepingu 
(edaspidi „ELi leping“) artikli 2 
võimalikku rikkumist tuleks hinnata 
pärast seda, kui reformiprotsess 
asjaomastes valdkondades on lõpule 
viidud;

Or. pl

Muudatusettepanek 34
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 – alapunkt 1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1) võtab teadmiseks Poola valitsuse 
selgitused kohtusüsteemi reformi 
alustamise põhjuste kohta ja peab neid 
selgitusi liikmesriikide väljendatud mure 
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kontekstis õigustatuks ja veenvaks;

Or. pl

Muudatusettepanek 35
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele ei 
ole õigusriigi olukorda Poolas lahendatud, 
vaid olukord on alates ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse algatamist 
oluliselt halvenenud;

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele ei 
ole õigusriigi olukorda Poolas lahendatud, 
vaid olukord on alates ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse algatamist 
oluliselt halvenenud; on arvamusel, et ELi 
lepingu artikli 7 lõikes 1 viidatud 
menetluse raames ei ole nõukogu 
arutelud olnud ei korrapärased ega 
struktureeritud ja nendes ei ole käsitletud 
menetluse algatamise põhjustanud sisulisi 
küsimusi ega täielikult mõistetud Poola 
valitsuse tegevuse mõju kõikidele ELi 
lepingu artikli 2 põhimõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 

3. rõhutab, et Poola valitsus on Poola 
kohtusüsteemi reformi põhjuseid 
põhjalikult ja korduvalt selgitanud ning 
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Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele 
ei ole õigusriigi olukorda Poolas 
lahendatud, vaid olukord on alates ELi 
lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse 
algatamist oluliselt halvenenud;

andnud ülevaate selle aluspõhimõtetest; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
ettekanded olid ammendavad ning 
käsitlesid kõiki liikmesriikide ja Euroopa 
Komisjoni osutatud murekohti ja 
tõstatatud küsimusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 37
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele 
ei ole õigusriigi olukorda Poolas 
lahendatud, vaid olukord on alates ELi 
lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse 
algatamist oluliselt halvenenud;

3. rõhutab, et Poola valitsus on Poola 
kohtusüsteemi reformi põhjuseid artikli 7 
kohaselt põhjalikult ja korduvalt 
selgitanud ning andnud ülevaate selle 
aluspõhimõtetest; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et ettekanded olid 
ammendavad ning käsitlesid kõiki 
liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 
osutatud murekohti ja tõstatatud 
küsimusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 38
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

3. võtab teadmiseks Poola suhtes 
peetud kolm kuulamist, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu kriitilised 
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(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele 
ei ole õigusriigi olukorda Poolas 
lahendatud, vaid olukord on alates ELi 
lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse 
algatamist oluliselt halvenenud;

aruanded ning neli komisjoni algatatud 
rikkumismenetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, ÜRO, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
(OSCE) ja Euroopa Nõukogu 
murettekitavatele aruannetele ning neljale 
komisjoni algatatud rikkumismenetlusele ei 
ole õigusriigi olukorda Poolas lahendatud, 
vaid olukord on alates ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse algatamist 
oluliselt halvenenud;

3. väljendab sügavat muret, et 
vaatamata nõukogus Poola suhtes peetud 
kolmele kuulamisele, mitmetele arvamuste 
vahetustele Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonis, ÜRO, Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooni (OSCE) ja 
Euroopa Nõukogu murettekitavatele 
aruannetele ning neljale komisjoni 
algatatud rikkumismenetlusele ei ole 
õigusriigi olukorda Poolas lahendatud, vaid 
olukord on alates ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse algatamist 
oluliselt halvenenud;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. märgib, et komisjoni 20. detsembri välja jäetud
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2017. aasta põhjendatud ettepanekul 
vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 
õigusriigi olukorra kohta Poolas 
(ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, 
millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola 
Vabariik rikub oluliselt õigusriigi 
põhimõtet16 ) on piiratud kohaldamisala, 
eelkõige arvestades õigusriigi olukorda 
Poolas kohtute sõltumatuse kitsas 
tähenduses; märgib, et põhjendatud 
ettepaneku kohaldamisala tuleb kiiremas 
korras laiendada, lisades ilmsed ohud 
liidu muude põhiväärtuste, eelkõige 
demokraatia ja inimõiguste austamise 
olulise rikkumise kohta;

Or. pl

Muudatusettepanek 41
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. märgib, et komisjoni 20. detsembri 
2017. aasta põhjendatud ettepanekul 
vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 
õigusriigi olukorra kohta Poolas 
(ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, 
millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola 
Vabariik rikub oluliselt õigusriigi 
põhimõtet16 ) on piiratud kohaldamisala, 
eelkõige arvestades õigusriigi olukorda 
Poolas kohtute sõltumatuse kitsas 
tähenduses; märgib, et põhjendatud 
ettepaneku kohaldamisala tuleb kiiremas 
korras laiendada, lisades ilmsed ohud 
liidu muude põhiväärtuste, eelkõige 
demokraatia ja inimõiguste austamise 
olulise rikkumise kohta;

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 42
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. märgib, et komisjoni 20. detsembri 
2017. aasta põhjendatud ettepanekul 
vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 
õigusriigi olukorra kohta Poolas (ettepanek 
võtta vastu nõukogu otsus, millega 
järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet16) on 
piiratud kohaldamisala, eelkõige arvestades 
õigusriigi olukorda Poolas kohtute 
sõltumatuse kitsas tähenduses; märgib, et 
põhjendatud ettepaneku kohaldamisala 
tuleb kiiremas korras laiendada, lisades 
ilmsed ohud liidu muude põhiväärtuste, 
eelkõige demokraatia ja inimõiguste 
austamise olulise rikkumise kohta;

4. märgib, et komisjoni 20. detsembri 
2017. aasta põhjendatud ettepanekul 
vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 
õigusriigi olukorra kohta Poolas (ettepanek 
võtta vastu nõukogu otsus, millega 
järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet[16]) on 
piiratud kohaldamisala, eelkõige arvestades 
õigusriigi olukorda Poolas kohtute 
sõltumatuse kitsas tähenduses; palub 
komisjonil ja nõukogul hoiduda õigusriigi 
põhimõtte kitsast tõlgendamisest ja 
kasutada ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohast menetlust selle täies ulatuses, 
eelkõige selleks, et käsitleda Poola 
valitsuse tegevuse tagajärgi kõikidele ELi 
lepingu artiklis 2 sätestatud põhimõtetele, 
eelkõige demokraatiale ja inimõiguste 
austamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4a. märgib, et komisjoni 20. detsembri 
2017. aasta põhjendatud ettepanek, mis 
on esitatud ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohaselt, käsitleb õigusriigi põhimõtet 
Poolas rangelt kohtusüsteemi sõltumatuse 
seisukohast;
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Or. pl

Muudatusettepanek 44
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 45
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis;

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis; tuletab meelde, et kui 
komisjon ja nõukogu lükkavad jätkuvalt 
tagasi demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja põhiõiguste austamist käsitleva ELi 
pakti, võib Euroopa Parlament algatada 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja 
põhiõiguste austamist käsitleva 
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katseraporti koostamise ning 
parlamentidevahelise arutelu;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis;

5. on seisukohal, et ELi lepingu 
artikli 7 kohane menetlus on ainus 
aluslepingutes õigusriigi põhimõtte 
kaitsmiseks ette nähtud menetlus ja ELi 
institutsioonid ei saa esitada täiendavaid 
ega ennetavaid liidu mehhanisme; 
rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
järelevalves tuleb austada objektiivsuse, 
mittediskrimineerimise, võrdse 
kohtlemise, erapooletuse ja tõenduspõhise 
lähenemisviisi põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis;

5. märgib, et nõukogu ei ole seni 
tuvastanud ohtu, et Poola rikub oluliselt 
ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi; 
rõhutab, et nõukogu on ainus ELi 
institutsioon, kellel on ELi lepingu 
artikli 7 lõike 1 sätete kohaselt selline 
pädevus;
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Or. pl

Muudatusettepanek 48
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava ja ennetava ELi demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismi järele, mille parlament on 
esitanud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis;

5. on seisukohal, et viimased 
suundumused ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohastel käimasolevatel kuulamistel 
rõhutavad veelkord vältimatut vajadust 
täiendava, ennetava ja siduva ELi 
demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 
põhiõiguste mehhanismi järele, mille 
parlament on esitanud oma 25. oktoobri 
2016. aasta resolutsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 – alapunkt 1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1) on arvamusel, et võttes arvesse 
Poola valitsuse selgitusi ja Euroopa 
Parlamendi järeldusi, ei ole mingit ohtu, 
et Poola paneb toime ELi lepingu 
artiklis 2 kirjeldatud väärtuste olulise 
rikkumise, ning et selle Poola-vastase 
menetluse tulemus, mis sünnib komisjoni 
ettepanekust, ei anna piisavat alust 
järeldada, et on vaja demokraatia, 
õigusriigi ja põhiõiguste hindamise 
täiendavat uut mehhanismi;



PE652.541v01-00 26/155 AM\1206319ET.docx

ET

Or. pl

Muudatusettepanek 50
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kordab oma seisukohta seoses 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, sealhulgas seoses 
vajadusega kaitsta abisaajate õigusi, ning 
palub nõukogul alustada võimalikult 
kiiresti institutsioonidevahelisi 
läbirääkimisi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kordab oma seisukohta seoses 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, sealhulgas seoses 
vajadusega kaitsta abisaajate õigusi, ning 
palub nõukogul alustada võimalikult 
kiiresti institutsioonidevahelisi 
läbirääkimisi;

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 52
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kordab oma seisukohta seoses 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, sealhulgas seoses 
vajadusega kaitsta abisaajate õigusi, ning 
palub nõukogul alustada võimalikult 
kiiresti institutsioonidevahelisi 
läbirääkimisi;

6. rõhutab, et ELi rahaliste vahendite 
väljamaksmise tingimused peavad 
põhinema objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel; märgib, et mis tahes 
mittemajanduslikud ja poliitilised 
kriteeriumid loovad nende vahendite 
rakendamisel suure riski ja tekitavad 
ebakindlust ELi rahaliste vahendite 
saajate jaoks; tuletab meelde Euroopa 
Kontrollikoja arvamust nr 1/2018, milles 
juhitakse sõnaselgelt tähelepanu eespool 
nimetatud asjaolule ja ohule, et 
toetusesaajad jäävad rahastamisest ilma;

Or. pl

Muudatusettepanek 53
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6a. kordab oma seisukohta seoses uue 
õiguste ja väärtuste programmi 
eelarvevahenditega järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus ning 
kutsub üles tagama, et kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
antakse piisavad rahalised vahendid 
rohujuuretasandil demokraatia, õigusriigi 
põhimõtte ja põhiõiguste toetamiseks 
liikmesriikides, sealhulgas Poolas;

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Tomas Tobé

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6a. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament peab andma oma nõusoleku 
mitmeaastasele finantsraamistikule; 
kordab oma nõuet luua mehhanism liidu 
eelarve kaitsmiseks, juhuks kui 
liikmesriikides esineb õigusriigi 
toimimises üldiseid puudujääke; on 
valmis tagasi lükkama kõik ettepanekud, 
mis ei vasta piisavalt nendele 
standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus- ja valimissüsteemi toimimine 
Poolas

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 56
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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Poola parlamendi endale määratud 
põhiseaduse muutmise õigus

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 57
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Poola parlamendi endale määratud 
põhiseaduse muutmise õigus

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 58
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. mõistab hukka asjaolu, et Poola 
parlament määras endale põhiseaduse 
muutmise õiguse, mida tal ei ole, kui ta 
tegutseb tavalise seadusandjana, võttes 
vastu 22. detsembri 2015. aasta seaduse 
konstitutsioonikohtu seaduse muutmise 
kohta ja 22. juuli 2016. aasta seaduse 
konstitutsioonikohtu seaduse muutmise 
kohta, nagu leidis konstitutsioonikohus 
oma 9. märtsi, 11. augusti ja 7. novembri 
2016. aasta otsustes17;

välja jäetud

_________________
17 See Venice Commission Opinion of 14 
October 2016 on the Law of 22 July 2016 
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on the Constitutional Tribunal, Opinion 
no. 860/2016, para. 127; Commission 
Reasoned Proposal of 20 December 2017, 
paras 91 and following.

Or. pl

Muudatusettepanek 59
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. peab lisaks kahetsusväärseks, et 
Poola parlament on ajal, mil õigusaktide 
sõltumatut põhiseaduslikkuse järelevalvet 
ei ole enam võimalik tõhusalt tagada, 
võtnud vastu mitu eriti tundlikku uut 
õigusakti, nagu 30. detsembri 2015. aasta 
avaliku teenistuse seaduse ja mõningate 
muude seaduste muutmise seadus, 
15. jaanuari 2016. aasta politseiseaduse ja 
mõningate muude seaduste muutmise 
seadus, 28. jaanuari 2016. aasta 
prokuratuuriseadus ja 28. jaanuari 
2016. aasta seadus – prokuratuuriseaduse 
rakendusmäärused, 18. märtsi 2016. aasta 
seadus, millega muudetakse ombudsmani 
seadust ja mõningaid muid seadusi, 
22. juuni 2016. aasta riikliku 
meedianõukogu seadus, 10. juuni 
2016. aasta terrorismivastane seadus ja 
mitu muud seadust, millega kohtusüsteem 
põhjalikult ümber korraldatakse18;

välja jäetud

_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl
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Muudatusettepanek 60
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. peab lisaks kahetsusväärseks, et 
Poola parlament on ajal, mil õigusaktide 
sõltumatut põhiseaduslikkuse järelevalvet 
ei ole enam võimalik tõhusalt tagada, 
võtnud vastu mitu eriti tundlikku uut 
õigusakti, nagu 30. detsembri 2015. aasta 
avaliku teenistuse seaduse ja mõningate 
muude seaduste muutmise seadus, 
15. jaanuari 2016. aasta politseiseaduse ja 
mõningate muude seaduste muutmise 
seadus, 28. jaanuari 2016. aasta 
prokuratuuriseadus ja 28. jaanuari 
2016. aasta seadus – prokuratuuriseaduse 
rakendusmäärused, 18. märtsi 2016. aasta 
seadus, millega muudetakse ombudsmani 
seadust ja mõningaid muid seadusi, 
22. juuni 2016. aasta riikliku 
meedianõukogu seadus, 10. juuni 
2016. aasta terrorismivastane seadus ja 
mitu muud seadust, millega kohtusüsteem 
põhjalikult ümber korraldatakse18;

välja jäetud

_________________
18 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, paras 112-113.

Or. pl

Muudatusettepanek 61
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seadusandlike kiirmenetluste kasutamine välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 62
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. mõistab hukka asjaolu, et Poola 
parlament kasutab sageli seadusandlikke 
kiirmenetlusi, et võtta vastu olulisi 
õigusakte kohtute korralduse ja toimimise 
ümberkujundamise eesmärgil, pidamata 
sisukaid konsultatsioone sidusrühmadega, 
sealhulgas kohturingkondadega19;

välja jäetud

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.

Or. pl

Muudatusettepanek 63
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. mõistab hukka asjaolu, et Poola 
parlament kasutab sageli seadusandlikke 
kiirmenetlusi, et võtta vastu olulisi 
õigusakte kohtute korralduse ja toimimise 
ümberkujundamise eesmärgil, pidamata 
sisukaid konsultatsioone sidusrühmadega, 
sealhulgas kohturingkondadega19;

9. märgib, et Poola parlament kasutab 
sageli seadusandlikke kiirmenetlusi;

_________________
19 ENCJ, Warsaw Declaration of 3 June 
2016.
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid 
arutelusid või vaadatakse kiirelt läbi 
õigusakte, mis käsitlevad väga tundlikke 
teemasid, näiteks aborti, 
seksuaalharidust, valimiste korraldamist 
või presidendi ametiaega, kusjuures 
viimase puhul on vaja muuta isegi 
põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid 
arutelusid või vaadatakse kiirelt läbi 
õigusakte, mis käsitlevad väga tundlikke 
teemasid, näiteks aborti, 

välja jäetud
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seksuaalharidust, valimiste korraldamist 
või presidendi ametiaega, kusjuures 
viimase puhul on vaja muuta isegi 
põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

Or. pl

Muudatusettepanek 66
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid 
arutelusid või vaadatakse kiirelt läbi 
õigusakte, mis käsitlevad väga tundlikke 
teemasid, näiteks aborti, 
seksuaalharidust, valimiste korraldamist 
või presidendi ametiaega, kusjuures 
viimase puhul on vaja muuta isegi 
põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

10. rõhutab, et aborti käsitlev 
ettepanek on kodanikualgatus, mis esitati 
30. novembril 2017, ning kehtiva Poola 
õiguse kohaselt tuli seda arvestada ja 
esitada parlamendile menetlemiseks;

Or. pl

Muudatusettepanek 67
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid 
arutelusid või vaadatakse kiirelt läbi 
õigusakte, mis käsitlevad väga tundlikke 
teemasid, näiteks aborti, 
seksuaalharidust, valimiste korraldamist 
või presidendi ametiaega, kusjuures 
viimase puhul on vaja muuta isegi 
põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

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

Or. pl

Muudatusettepanek 68
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid arutelusid 
või vaadatakse kiirelt läbi õigusakte, mis 
käsitlevad väga tundlikke teemasid, näiteks 
aborti, seksuaalharidust, valimiste 
korraldamist või presidendi ametiaega, 
kusjuures viimase puhul on vaja muuta 
isegi põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

10. mõistab hukka, et COVID-19 
haiguspuhangu ajal, kuid mitte seoses 
COVID-19 haiguspuhanguga, peetakse 
parlamendis õigusaktide alaseid arutelusid 
või vaadatakse kiirelt läbi õigusakte, mis 
käsitlevad väga tundlikke teemasid, näiteks 
seksuaalharidust, valimiste korraldamist 
või presidendi ametiaega, kusjuures 
viimase puhul on vaja muuta isegi 
põhiseadust; rõhutab, et siin võidakse 
kuritarvitada asjaolu, et kodanikud ei saa 
meelevaldusi korraldada ega avalikult 
meelt avaldada, mis õõnestaks suurel 
määral vastuvõetud õigusakti legitiimsust;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10a. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta 
resolutsioonis seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste kohta (2013/2040(INI)) 
märgitakse, et „seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste alase poliitika ning koolides 
antava seksuaalhariduse alase poliitika 
kujundamine ja rakendamine kuulub 
liikmesriikide pädevusse“;

Or. pl

Muudatusettepanek 70
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Valimisseadus ja valimiste korraldamine välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib murega, et Euroopa välja jäetud
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Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 
(OSCE) järeldas, et meedia kallutatus ja 
sallimatu retoorika valimiskampaanias oli 
suur probleem20 ja kuigi kõik kandidaadid 
said korraldada kampaaniat vabalt, 
kasutasid kõrgemad riigiametnikud 
kampaaniasõnumite edastamiseks riigi 
rahastatavaid üritusi; märgib veel, et 
valitseva partei domineerimine avalikus 
meedias suurendas veelgi asjaomase 
partei eeliseid21;
_________________
20 OSCE/ODIHR, Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions 
after its Limited Election Observation 
Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 72
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib murega, et Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 
(OSCE) järeldas, et meedia kallutatus ja 
sallimatu retoorika valimiskampaanias oli 
suur probleem20 ja kuigi kõik kandidaadid 
said korraldada kampaaniat vabalt, 
kasutasid kõrgemad riigiametnikud 
kampaaniasõnumite edastamiseks riigi 
rahastatavaid üritusi; märgib veel, et 
valitseva partei domineerimine avalikus 
meedias suurendas veelgi asjaomase 
partei eeliseid21;

välja jäetud

_________________
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20 OSCE/ODIHR, Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions 
after its Limited Election Observation 
Mission, 14 October 2019.
21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 73
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib murega, et Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 
(OSCE) järeldas, et meedia kallutatus ja 
sallimatu retoorika valimiskampaanias oli 
suur probleem20 ja kuigi kõik kandidaadid 
said korraldada kampaaniat vabalt, 
kasutasid kõrgemad riigiametnikud 
kampaaniasõnumite edastamiseks riigi 
rahastatavaid üritusi; märgib veel, et 
valitseva partei domineerimine avalikus 
meedias suurendas veelgi asjaomase partei 
eeliseid21;

11. märgib murega, et Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon 
(OSCE) järeldas, et meedia kallutatus ja 
sallimatu retoorika 2019. aasta oktoobris 
toimunud parlamendivalimiste 
kampaanias oli suur probleem20 ja kuigi 
kõik kandidaadid said korraldada 
kampaaniat vabalt, kasutasid kõrgemad 
riigiametnikud kampaaniasõnumite 
edastamiseks riigi rahastatavaid üritusi; 
märgib veel, et valitseva partei 
domineerimine avalikus meedias suurendas 
veelgi asjaomase partei eeliseid21;

_________________ _________________
20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 October 
2019.

20 OSCE/ODIHR, Statement of Preliminary 
Findings and Conclusions after its Limited 
Election Observation Mission, 14 October 
2019.

21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

21 OSCE/ODIHR, Limited Election 
Observation Mission Final Report on the 
parliamentary elections of 13 October 
2019, Warsaw, 14 February 2020.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb muret, et uus Poola 
kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa 
Liidu Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama üld- 
ja kohalike valimiste õiguspärasust ning 
uurima valimisvaidlusi; see tekitab 
tõsiseid küsimusi seoses võimude 
lahususe põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab 
valimisvaidluste kohtuliku kontrolli 
poliitilise mõju suhtes eriti haavatavaks22;

välja jäetud

_________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. pl

Muudatusettepanek 75
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb muret, et uus Poola välja jäetud
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kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa 
Liidu Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama üld- 
ja kohalike valimiste õiguspärasust ning 
uurima valimisvaidlusi; see tekitab 
tõsiseid küsimusi seoses võimude 
lahususe põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab 
valimisvaidluste kohtuliku kontrolli 
poliitilise mõju suhtes eriti haavatavaks22;
_________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. pl

Muudatusettepanek 76
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb muret, et uus Poola 
kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa Liidu 
Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama üld- ja 
kohalike valimiste õiguspärasust ning 
uurima valimisvaidlusi; see tekitab tõsiseid 
küsimusi seoses võimude lahususe 

12. tunneb muret, et uus Poola 
kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa Liidu 
Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama üld- ja 
kohalike valimiste õiguspärasust ning 
uurima valimisvaidlusi; see tekitab tõsiseid 
küsimusi seoses võimude lahususe 
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põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab valimisvaidluste 
kohtuliku kontrolli poliitilise mõju suhtes 
eriti haavatavaks22;

põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab valimisvaidluste 
kohtuliku kontrolli poliitilise mõju suhtes 
eriti haavatavaks ja võib tekitada sellise 
kontrolli kehtivusega seoses 
õiguskindlusetust22;

_________________ _________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb muret, et uus Poola 
kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa Liidu 
Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama üld- ja 
kohalike valimiste õiguspärasust ning 
uurima valimisvaidlusi; see tekitab tõsiseid 
küsimusi seoses võimude lahususe 
põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab valimisvaidluste 
kohtuliku kontrolli poliitilise mõju suhtes 
eriti haavatavaks22;

12. tunneb muret, et uus Poola 
kõrgeima kohtu erakorralise kontrolli ja 
avalike asjade kolleegium (edaspidi 
„erakorraline kolleegium“), mis koosneb 
peamiselt kohtunikest, kelle on ametisse 
määranud uus riiklik kohtute haldamise 
nõukoda, ning mis ei pruugi Euroopa Liidu 
Kohtu hinnangul kvalifitseeruda 
sõltumatuks kohtuks, peab hindama 
üldvalimiste õiguspärasust ning uurima 
valimisvaidlusi; see tekitab tõsiseid 
küsimusi seoses võimude lahususe 
põhimõtte ja Poola demokraatia 
toimimisega, sest muudab valimisvaidluste 
kohtuliku kontrolli poliitilise mõju suhtes 
eriti haavatavaks22;

_________________ _________________
22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.

22 Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, CDL-AD(2017)031, para. 
43; Third Commission Recommendation 
(EU) 2017/1520 of 26 July 2017, para. 
135.
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Or. en

Muudatusettepanek 78
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse 
muudatuste tegemist, millega muudetakse 
valimiste praktilist korraldust, et 
hääletada posti teel, mis võiks takistada 
valimiste õiglast, salastatud ja võrdset 
kulgu, mille raames austataks õigust 
eraelu puutumatusele ja järgitaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2016/67923, ning mis on veelgi 
suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

välja jäetud

_________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the 
free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation) (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1).
24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft 
act on special rules for conducting the 
general election of the President of the 
Republic of Poland ordered in 2020 
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(Senate Paper No. 99), 27 April 2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 79
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse 
muudatuste tegemist, millega muudetakse 
valimiste praktilist korraldust, et 
hääletada posti teel, mis võiks takistada 
valimiste õiglast, salastatud ja võrdset 
kulgu, mille raames austataks õigust 
eraelu puutumatusele ja järgitaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2016/67923, ning mis on veelgi 
suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

välja jäetud

_________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the 
free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation) (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1).
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24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft 
act on special rules for conducting the 
general election of the President of the 
Republic of Poland ordered in 2020 
(Senate Paper No. 99), 27 April 2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 80
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetakse valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel, 
mis võiks takistada valimiste õiglast, 
salastatud ja võrdset kulgu, mille raames 
austataks õigust eraelu puutumatusele ja 
järgitaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2016/67923, ning mis on 
veelgi suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetakse valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel, 
mis võiks takistada valimiste õiglast, 
salastatud ja võrdset kulgu, mille raames 
austataks õigust eraelu puutumatusele ja 
järgitaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2016/67923, ning mis on 
veelgi suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24; märgib murega, 
et algselt 10. maile 2020. aastale 
kavandatud valimised lükati lõpuks edasi, 
järgimata ametlikke õigusnõudeid;

_________________ _________________
23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 

23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
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persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetakse valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel, 
mis võiks takistada valimiste õiglast, 
salastatud ja võrdset kulgu, mille raames 
austataks õigust eraelu puutumatusele ja 
järgitaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2016/67923, ning mis on 
veelgi suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetakse valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel, 
mis võiks takistada valimiste õiglast, 
salastatud ja võrdset kulgu, mille raames 
austataks õigust eraelu puutumatusele ja 
järgitaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2016/67923, ning mis on 
veelgi suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga, kus 
põhiseaduslikkuse järelevalve oli veel 
tõhus; rõhutab lisaks, et epideemia ajal on 
väga keeruline korraldada tõelist 
valimiskampaaniat, kus kõik kandidaadid 
ja programmid saaksid võrdselt tähelepanu 
ja neile tagataks võrdsed võimalused ning 
võimaldataks tõelist avalikku arutelu24;

_________________ _________________
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23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tunneb muret selle pärast, 
tunnistades samas COVID-19 
tervisekriisist põhjustatud erakorralist 
olukorda, et Poola parlament arutab 
vahetult enne presidendivalimisi 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetakse valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel, 
mis võiks takistada valimiste õiglast, 
salastatud ja võrdset kulgu, mille raames 
austataks õigust eraelu puutumatusele ja 
järgitaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) 2016/67923, ning 
mis on veelgi suuremas vastuolus Poola 
konstitutsioonikohtu praktikaga; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

13. tunnistab COVID-19 tervisekriisist 
põhjustatud erakorralist olukorda ja seega 
asjaolu, et Poola parlament arutab 
valimisalastesse õigusaktidesse muudatuste 
tegemist, millega muudetaks valimiste 
praktilist korraldust, et hääletada posti teel; 
märgib, et posti teel hääletamine võib olla 
võimalus sellel keerulisel ajal valimiste 
korraldamiseks, kuid samas on tähtis 
hoolikalt kaaluda selle asjaolusid ja teha 
järeldusi posti teel valimisi korraldavate 
teiste liikmesriikide tavade kohta; rõhutab 
lisaks, et epideemia ajal on väga keeruline 
korraldada tõelist valimiskampaaniat, kus 
kõik kandidaadid ja programmid saaksid 
võrdselt tähelepanu ja neile tagataks 
võrdsed võimalused ning võimaldataks 
tõelist avalikku arutelu24;

_________________ _________________
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23 Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

24 OSCE/ODIHR, Opinion on the draft act 
on special rules for conducting the general 
election of the President of the Republic of 
Poland ordered in 2020 (Senate Paper No. 
99), 27 April 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13a. märgib, et Veneetsia komisjon 
annab selgeid suuniseid üldvalimiste 
korraldamiseks hädaolukorra, sealhulgas 
epideemia ajal; tunneb muret, et Poola 
valimisseaduses hiljuti tehtud muudatused 
ei ole kooskõlas hea valimistava 
eeskirjaga; märgib lisaks, et kuigi 
eeskirjas nähakse ette hääletamise 
erikorra võimalus, võib selle 
kehtestamiseks tehtavaid muudatusi 
kaaluda ainult kooskõlas Euroopa 
parimate tavadega, kui on tagatud vabade 
valimiste põhimõtte järgimine; on 
seisukohal, et 2020. aastal korraldatavate 
presidendivalimiste raamistiku 
muudatuste puhul see nii ei ole;24a

_________________
24a Veneetsia komisjon, aruanne CDL-
PI(2020)005rev-e „Respect for 
Democracy, Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
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Reflections“ (Demokraatia, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte austamine 
eriolukorras – tähelepanekud), lk 23.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kohtusüsteemi reform – üldised 
kaalutlused

Kohtusüsteemi muudatused – üldised 
kaalutlused

Or. en

Muudatusettepanek 85
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; kordab, et vaatamata sellele on 
liikmesriikide kohtunikud põhimõtteliselt 
ka Euroopa kohtunikud, kes kohaldavad 
liidu õigust, ning sellel põhjusel peab liit, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohus valvama 
kõigi liikmesriikide kohtusüsteemide 
sõltumatuse järele, mis on üks õigusriigi 
tungivatest vajadustest ja nagu on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 19 ja 
põhiõiguste harta artiklis 47;

14. tunnistab, et kuigi õigussüsteemi 
korraldamine liikmesriikides kuulub nende 
pädevusse, peavad liikmesriigid selle 
pädevuse teostamisel täitma liidu õigusest 
tulenevaid kohustusi, nagu Euroopa Liidu 
Kohus on korduvalt otsustanud; kordab, et 
liikmesriikide kohtunikud on ka Euroopa 
kohtunikud, mistõttu nende sõltumatus on 
liidu, sealhulgas Euroopa Kohtu ühine 
küsimus; kutsub Poola ametiasutusi üles 
kaitsma ja säilitama Poola kohtute 
sõltumatust; kutsub komisjoni ja nõukogu 
üles võtma kõik vajalikud meetmed, et 
kindlustada Poola kohtute sõltumatus, et 
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nad suudaksid tagada tõhusa õiguskaitse, 
nagu nõutakse ELi lepingu artiklis 19 ja 
põhiõiguste harta artiklis 47;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; kordab, et vaatamata sellele on 
liikmesriikide kohtunikud põhimõtteliselt 
ka Euroopa kohtunikud, kes kohaldavad 
liidu õigust, ning sellel põhjusel peab liit, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohus valvama 
kõigi liikmesriikide kohtusüsteemide 
sõltumatuse järele, mis on üks õigusriigi 
tungivatest vajadustest ja nagu on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 19 ja 
põhiõiguste harta artiklis 47;

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse;

Or. pl

Muudatusettepanek 87
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; kordab, et vaatamata sellele on 
liikmesriikide kohtunikud põhimõtteliselt 
ka Euroopa kohtunikud, kes kohaldavad 
liidu õigust, ning sellel põhjusel peab liit, 

14. tunnistab, et kohtusüsteemi 
korraldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; kordab, et liikmesriikide 
kohtunikud on põhimõtteliselt ka Euroopa 
kohtunikud, kes kohaldavad liidu õigust, 
samas kui liidu, sealhulgas Euroopa Liidu 
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sealhulgas Euroopa Liidu Kohus valvama 
kõigi liikmesriikide kohtusüsteemide 
sõltumatuse järele, mis on üks õigusriigi 
tungivatest vajadustest ja nagu on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 19 ja 
põhiõiguste harta artiklis 47;

Kohtu pädevuses ei ole võtta sõna 
liikmesriikide kohtusüsteemide 
sõltumatuse teemal;

Or. pl

Muudatusettepanek 88
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015. aastal ja 22. juulil 2016. aastal vastu 
võetud konstitutsioonikohut käsitlevad 
õigusaktid mõjutasid oluliselt 
konstitutsioonikohtu sõltumatust ja 
legitiimsust, mistõttu konstitutsioonikohus 
kuulutas need vastavalt 9. märtsil 
2016. aastal ja 11. augustil 2016. aastal 
põhiseadusevastaseks; tuletab meelde, et 
asjaomaseid kohtuotsuseid tol ajal ei 
avaldatud ja Poola ametiasutused jätsid 
need rakendamata; mõistab tõsiselt hukka 
sõltumatu ja tõhusa põhiseaduslikkuse 
järelevalve puudumise Poolas;25 kutsub 
komisjoni üles kaaluma rikkumismenetluse 
algatamist seoses konstitutsioonikohut 
käsitlevate õigusaktidega;

15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015. aastal ja 22. juulil 2016. aastal vastu 
võetud konstitutsioonikohut käsitlevad 
õigusaktid ja 2016. aasta lõpus vastu 
võetud kolme õigusakti pakett mõjutasid 
oluliselt konstitutsioonikohtu sõltumatust 
ja legitiimsust ning et konstitutsioonikohus 
kuulutas esimesed kaks õigusakti vastavalt 
9. märtsil 2016. aastal ja 11. augustil 
2016. aastal põhiseadusevastaseks; tuletab 
meelde, et asjaomaseid kohtuotsuseid tol 
ajal ei avaldatud ja Poola ametiasutused 
jätsid need rakendamata; mõistab tõsiselt 
hukka sõltumatu ja tõhusa 
põhiseaduslikkuse järelevalve puudumise 
Poolas alates eespool nimetatud 
seadusemuudatuste jõustumisest;25 
kutsub komisjoni üles kaaluma 
rikkumismenetluse algatamist seoses 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktidega;

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 

25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
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Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015. aastal ja 22. juulil 2016. aastal 
vastu võetud konstitutsioonikohut 
käsitlevad õigusaktid mõjutasid oluliselt 
konstitutsioonikohtu sõltumatust ja 
legitiimsust, mistõttu konstitutsioonikohus 
kuulutas need vastavalt 9. märtsil 
2016. aastal ja 11. augustil 2016. aastal 
põhiseadusevastaseks; tuletab meelde, et 
asjaomaseid kohtuotsuseid tol ajal ei 
avaldatud ja Poola ametiasutused jätsid 
need rakendamata; mõistab tõsiselt hukka 
sõltumatu ja tõhusa põhiseaduslikkuse 
järelevalve puudumise Poolas;25 kutsub 
komisjoni üles kaaluma 
rikkumismenetluse algatamist seoses 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktidega;

15. on seisukohal, et 
konstitutsioonikohtu konstitutsioonikohut 
puudutavate õigusaktide 
põhiseadusevastasust käsitleva 9. märtsi 
2016. aasta ja 11. augusti 2016. aasta 
avalduse õigusliku olemuse hindamine ei 
kuulu liidu pädevusse ning et pidades 
silmas hilisemat õigusloomealast tööd ja 
konstitutsioonikohtu praktikat, on nendel 
avaldustel ajalooline väärtus, mistõttu 
muutub tarbetuks kaaluda 
rikkumismenetluse algatamist 
konstitutsioonikohut käsitlevate sätete 
suhtes;

_________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic 
report of Poland, 31 October 2016, paras 
7-8; Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Or. pl
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Muudatusettepanek 90
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015. aastal ja 22. juulil 2016. aastal vastu 
võetud konstitutsioonikohut käsitlevad 
õigusaktid mõjutasid oluliselt 
konstitutsioonikohtu sõltumatust ja 
legitiimsust, mistõttu konstitutsioonikohus 
kuulutas need vastavalt 9. märtsil 
2016. aastal ja 11. augustil 2016. aastal 
põhiseadusevastaseks; tuletab meelde, et 
asjaomaseid kohtuotsuseid tol ajal ei 
avaldatud ja Poola ametiasutused jätsid 
need rakendamata; mõistab tõsiselt hukka 
sõltumatu ja tõhusa põhiseaduslikkuse 
järelevalve puudumise Poolas;25 kutsub 
komisjoni üles kaaluma rikkumismenetluse 
algatamist seoses konstitutsioonikohut 
käsitlevate õigusaktidega;

15. tuletab meelde, et 22. detsembril 
2015. aastal ja 22. juulil 2016. aastal vastu 
võetud konstitutsioonikohut käsitlevad 
õigusaktid mõjutasid oluliselt 
konstitutsioonikohtu sõltumatust ja 
legitiimsust, mistõttu konstitutsioonikohus 
kuulutas need vastavalt 9. märtsil 
2016. aastal ja 11. augustil 2016. aastal 
põhiseadusevastaseks; tuletab meelde, et 
asjaomaseid kohtuotsuseid ei avaldatud ja 
Poola ametiasutused jätsid need 
rakendamata; mõistab tõsiselt hukka 
sõltumatu ja tõhusa põhiseaduslikkuse 
järelevalve puudumise Poolas;25 kutsub 
komisjoni üles kaaluma rikkumismenetluse 
algatamist seoses konstitutsioonikohut 
käsitlevate õigusaktidega, selle praeguse 
seadusvastase koosseisuga ja aktiivse 
rolliga Euroopa Kohtu 19. novembri 
2019. aasta eelotsuse täitmise 
takistamises;

_________________ _________________
25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

25 Venice Commission Opinion of 14-15 
October 2016, para. 128; UN, Human 
Rights Committee, Concluding 
observations on the seventh periodic report 
of Poland, 31 October 2016, paras 7-8; 
Commission Recommendation (EU) 
2017/1520.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. tuletab meelde, et juba 2017. aastal 
ei olnud kõrgeima kohtu kohtunikel 
kõrgeima kohtu esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide nimetamise 
meetodisse tehtud muudatuste tõttu 
valikumenetluses mingisugust sisulist mõju 
ja otsuse tegemine jäi vabariigi 
presidendile; mõistab hukka, et kõrgeimat 
kohut käsitlevasse õigusakti tehtud 
hiljutised muudatused vähendavad 
kohtunike osalemist kõrgeima kohtu 
esimese esimehe valikumenetluses veelgi, 
luues vabariigi presidendi ametisse 
määratava ajutise esimese esimehe 
ametikoha ja vähendades kvoorumit 
kolmandas ringis 120 kohtunikult vaid 32-
le, loobudes sellisel viisil Poola 
põhiseaduse artikli 183 lõikes 3 sätestatud 
presidendi ja kohturingkondade vahelisest 
võimujagamisest26;

16. tuletab meelde, et juba 2017. aastal 
ei olnud kõrgeima kohtu kohtunikel 
kõrgeima kohtu esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide nimetamise 
meetodisse tehtud muudatuste tõttu 
valikumenetluses mingisugust sisulist 
mõju; mõistab hukka, et kõrgeimat kohut 
käsitlevasse õigusakti tehtud hiljutised 
muudatused vähendavad kohtunike 
osalemist kõrgeima kohtu esimese esimehe 
valikumenetluses veelgi, luues vabariigi 
presidendi ametisse määratava ajutise 
esimese esimehe ametikoha ja vähendades 
kvoorumit kolmandas ringis 
120 kohtunikult vaid 32-le, loobudes 
sellisel viisil Poola põhiseaduse artikli 183 
lõikes 3 sätestatud presidendi ja 
kohturingkondade vahelisest 
võimujagamisest26; juhib murelikult 
tähelepanu ajutise esimese esimehe 
ametisse nimetamise ja tema edasise 
tegevusega seotud rikkumistele; märgib, 
et 25. mail 2020 aastal ei valinud Poola 
Vabariigi president kõrgeima kohtu 
esimeseks esimeheks kandidaati, kellel oli 
kõrgeima kohtu kohtunike seas suurim 
toetus;

_________________ _________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. tuletab meelde, et juba 2017. aastal 
ei olnud kõrgeima kohtu kohtunikel 
kõrgeima kohtu esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide nimetamise 
meetodisse tehtud muudatuste tõttu 
valikumenetluses mingisugust sisulist 
mõju ja otsuse tegemine jäi vabariigi 
presidendile; mõistab hukka, et kõrgeimat 
kohut käsitlevasse õigusakti tehtud 
hiljutised muudatused vähendavad 
kohtunike osalemist kõrgeima kohtu 
esimese esimehe valikumenetluses veelgi, 
luues vabariigi presidendi ametisse 
määratava ajutise esimese esimehe 
ametikoha ja vähendades kvoorumit 
kolmandas ringis 120 kohtunikult vaid 
32-le, loobudes sellisel viisil Poola 
põhiseaduse artikli 183 lõikes 3 sätestatud 
presidendi ja kohturingkondade vahelisest 
võimujagamisest26;

16. tunnistab, et kõrgeima kohtu 
esimese esimehe ametikohale kandidaatide 
nimetamise meetodisse tehtud 
muudatustes võetakse arvesse kõrgeima 
kohtu kohtunike osalemist 
valikumenetluses, samas kui Poola 
Vabariigi presidendi roll selles menetluses 
on kooskõlas valitsusepoolse kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttega; tunnistab, 
et kõrgeima kohtu sellise ajutise 
kohtuniku ametikoha loomine, kes täidab 
kõrgema kohtu esimese esimehe 
ametikohta, on süsteemne lahendus, mille 
eesmärk on tagada kõrgeima kohtu 
esimese esimehe valimiste tulemuslik 
läbiviimine ilma põhjendamatu 
viivituseta;

_________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, CDL-PI(2020)002, 
paras 51-55.

Or. pl

Muudatusettepanek 93
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. tuletab meelde, et juba 2017. aastal 
ei olnud kõrgeima kohtu kohtunikel 
kõrgeima kohtu esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide nimetamise 
meetodisse tehtud muudatuste tõttu 

16. tuletab meelde, et juba 2017. aastal 
ei olnud kõrgeima kohtu kohtunikel 
kõrgeima kohtu esimese esimehe 
ametikohale kandidaatide nimetamise 
meetodisse tehtud muudatuste tõttu 
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valikumenetluses mingisugust sisulist mõju 
ja otsuse tegemine jäi vabariigi 
presidendile; mõistab hukka, et kõrgeimat 
kohut käsitlevasse õigusakti tehtud 
hiljutised muudatused vähendavad 
kohtunike osalemist kõrgeima kohtu 
esimese esimehe valikumenetluses veelgi, 
luues vabariigi presidendi ametisse 
määratava ajutise esimese esimehe 
ametikoha ja vähendades kvoorumit 
kolmandas ringis 120 kohtunikult vaid 32-
le, loobudes sellisel viisil Poola 
põhiseaduse artikli 183 lõikes 3 sätestatud 
presidendi ja kohturingkondade vahelisest 
võimujagamisest26;

valikumenetluses mingisugust sisulist mõju 
ja otsuse tegemine jäi vabariigi 
presidendile; mõistab hukka, et kõrgeimat 
kohut käsitlevasse õigusakti tehtud 
hiljutised muudatused vähendavad 
kohtunike osalemist kõrgeima kohtu 
esimese esimehe valikumenetluses veelgi, 
luues vabariigi presidendi ametisse 
määratava ajutise esimese esimehe 
ametikoha ja vähendades kvoorumit 
kolmandas ringis 125 kohtunikult vaid 32-
le, loobudes sellisel viisil Poola 
põhiseaduse artikli 183 lõikes 3 sätestatud 
presidendi ja kohturingkondade vahelisest 
võimujagamisest26;

_________________ _________________
26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

26 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

(Poola Vabariigi presidendi 3. juuni 
2019. aasta määrusega, millega 
muudetakse asjakohast kõrgeima kohtu 
määrust, suurendati kõrgeima kohtu 
kohtunike arvu 120 kohtunikult 125-le.)

Or. en

Muudatusettepanek 94
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16a. märgib, et pärast kõrgeima kohtu 
esimese esimehe ametiaja lõppu 
2020. aasta aprillis nimetas Poola 
president uueks kõrgeima kohtu esimese 
esimehe kohusetäitjaks kohtuniku, kelle 
sõltumatuse ja erapooletuse võib kahtluse 
alla seada; märgib, et eespool mainitud 
esimehe kohusetäitja ja tema 
õigusjärglane, kelle nimetas kõrgeima 
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kohtu kohtunikuks samuti uus riiklik 
kohtute haldamise nõukoda, vastutasid 
kõrgeima kohtu täiskogu poolt kõrgeima 
kohtu järgmise esimese esimehe 
kandidaatide valimise korraldamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16b. on väga mures selle pärast, et 
kandidaatide valimise protsess ei vastanud 
kõrgeima kohtu kodukorrale ja oli 
vastuolus täiskogu liikmete nõupidamisi 
käsitlevate põhistandarditega; väljendab 
lisaks muret teadete pärast, mis 
puudutavad esimehe kohusetäitjate 
katseid pärssida dialoogi valimistel 
osalenud kohtunike seas, ja väidetavate 
täiskogu hääletusega manipuleerimise 
katsete pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16c. peab kahetsusväärseks, et 
kahtlused täiskogu valimisprotsessi 
õiguspärasuse ning esimehe 
kohusetäitjate erapooletuse ja sõltumatuse 
suhtes valimiste vältel võivad kahjustada 
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Poola presidendi poolt 25. mail 
2020. aastal ametisse nimetatud kõrgeima 
kohtu uue esimese esimehe legitiimsust 
ning seada seega kahtluse alla kõrgeima 
kohtu sõltumatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16d. peab kahetsusväärseks, et Poola 
president nimetas 25. mail 2020. aastal 
ametisse kõrgeima kohtu uue esimese 
esimehe, kuigi kõrgeima kohtu täiskogu ei 
olnud veel presidendile esitanud Poola 
põhiseaduse artiklis 183 nõutavat 
ametlikku kandidaatide nimekirja, ning et 
see kahjustab veelgi võimude lahusust ja 
mõjub negatiivselt kõrgeima kohtu uue 
esimese esimehe legitiimsusele; tuletab 
meelde, et Poola president pani toime 
sarnase õigusrikkumise 
konstitutsioonikohtu esimehe ametisse 
nimetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. jagab komisjoni muret, et vabariigi 17. tunnistab, et Poola Vabariigi 
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presidendi (ja mõnel juhul ka 
justiitsministri) õigus mõjutada kõrgeima 
kohtu kohtunike suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetlust seeläbi, et ta 
määrab asja uurima asuva 
distsiplinaarjärelevalve ametniku ja jätab 
kõrgeima kohtu distsiplinaarjärelevalve 
ametniku käimasolevast menetlusest 
kõrvale, riskib minna vastuollu võimude 
lahususe põhimõttega ja võib mõjutada 
kohtute sõltumatust27;

presidendi volitused määrata kõrgeima 
kohtu kohtunike suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetlustes 
distsiplinaarjärelevalve ametnik on osa 
valitsusepoolse kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttest;

_________________
27 See Commission Reasoned Proposal of 
20 December 2017, COM(2017) 835, 
para. 133. See also OSCE-ODIHR, 
Opinion on Certain Provisions of the 
Draft Act on the Supreme Court of 
Poland (as of 26 September 2017), 13 
November 2017, p. 33.

Or. pl

Muudatusettepanek 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus leidis oma 24. juuni 2019. aasta 
otsuses,28 et kõrgeima kohtu praegu ametis 
olevate kohtunike pensioniea alandamine 
on vastuolus liidu õigusega ning rikub 
kohtunike ametist tagandamise keelu 
põhimõtet ja seega ka kohtunike 
sõltumatuse põhimõtet, olles varasemalt 
rahuldanud selles küsimuses komisjoni 
ajutiste meetmete võtmise taotluse 
17. detsembril 2018. aastal29; märgib, et 
Poola ametiasutused võtsid vastu 
kõrgeima kohtu seaduse muudatuse, et 
täita Euroopa Liidu Kohtu määrust, mis on 

18. märgib, et Poola ametiasutused on 
võtnud vastu kõrgeima kohtu seaduse 
muudatuse, et täita Euroopa Liidu Kohtu 
määrust, mida peetakse tõendiks Poola 
ametiasutuste valmisoleku kohta teha 
koostööd ja pidada dialoogi ELi 
asutustega, sealhulgas kohtusüsteemi 
reform pärast Euroopa Liidu Kohtu otsust, 
kuigi see valdkond jääb liikmesriikide 
ainupädevusse;
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seni ainus kord, kui nad tühistasid pärast 
Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtusüsteemi 
reformi;
_________________
28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. pl

Muudatusettepanek 100
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus leidis oma 24. juuni 2019. aasta 
otsuses,28 et kõrgeima kohtu praegu ametis 
olevate kohtunike pensioniea alandamine 
on vastuolus liidu õigusega ning rikub 
kohtunike ametist tagandamise keelu 
põhimõtet ja seega ka kohtunike 
sõltumatuse põhimõtet, olles varasemalt 
rahuldanud selles küsimuses komisjoni 
ajutiste meetmete võtmise taotluse 
17. detsembril 2018. aastal29; märgib, et 
Poola ametiasutused võtsid vastu kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuse, et täita Euroopa 
Liidu Kohtu määrust, mis on seni ainus 
kord, kui nad tühistasid pärast Euroopa 
Liidu Kohtu otsust kohtusüsteemi reformi;

18. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus leidis oma 24. juuni 2019. aasta 
otsuses28, et kõrgeima kohtu praegu ametis 
olevate kohtunike pensioniea alandamine 
on vastuolus liidu õigusega ning rikub 
kohtunike ametist tagandamise keelu 
põhimõtet ja seega ka kohtunike 
sõltumatuse põhimõtet, olles varasemalt 
rahuldanud selles küsimuses komisjoni 
ajutiste meetmete võtmise taotluse 
17. detsembril 2018. aastal29; märgib, et 
Poola ametiasutused võtsid vastu kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuse, et täita Euroopa 
Liidu Kohtu määrust, mis on seni ainus 
kord, kui nad tühistasid pärast Euroopa 
Liidu Kohtu otsust kohtusüsteemi 
muudatused;

_________________ _________________
28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.

28 Judgment of the Court of Justice of 24 
June 2019, Commission v Poland, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
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29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

29 Order of the Court of Justice of 17 
December 2018, Commission v Poland, C-
619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tuletab meelde, et 2017. aastal 
loodi Poola kõrgeimas kohtus kaks uut 
kolleegiumi, nimelt 
distsiplinaarkolleegium ja erakorraline 
kolleegium, mis komplekteeriti riikliku 
kohtute haldamise nõukoja poolt äsja 
ametisse nimetatud kohtunikest ja millele 
anti erivolitused – sealhulgas 
erakorralisele kolleegiumile antud volitus 
madalama astme kohtute otsuseid või 
kõrgeima kohtu enda otsuseid 
erakorraliselt läbi vaadata ja 
distsiplinaarkolleegiumile antud volitus 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste 
(kõrgeima kohtu) kohtunike suhtes, luues 
nii de facto nn kõrgeima kohtu sisese 
kõrgeima kohtu30;

19. juhib tähelepanu sellele, et 
kohtusüsteemi korraldus ja ülesehitus 
kuuluvad eranditult liikmesriikide 
vastutusalasse;

_________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum 
to the Fourth Round Evaluation Report 
on Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, 
para. 31; Venice Commission and DGI of 
the Council of Europe, Urgent Joint 
Opinion of 16 January 2020, para. 8.

Or. pl
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Muudatusettepanek 102
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tuletab meelde, et 2017. aastal loodi 
Poola kõrgeimas kohtus kaks uut 
kolleegiumi, nimelt distsiplinaarkolleegium 
ja erakorraline kolleegium, mis 
komplekteeriti riikliku kohtute haldamise 
nõukoja poolt äsja ametisse nimetatud 
kohtunikest ja millele anti erivolitused – 
sealhulgas erakorralisele kolleegiumile 
antud volitus madalama astme kohtute 
otsuseid või kõrgeima kohtu enda otsuseid 
erakorraliselt läbi vaadata ja 
distsiplinaarkolleegiumile antud volitus 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste 
(kõrgeima kohtu) kohtunike suhtes, luues 
nii de facto nn kõrgeima kohtu sisese 
kõrgeima kohtu30;

19. tuletab meelde, et 2017. aastal loodi 
Poola kõrgeimas kohtus kaks uut 
kolleegiumi, nimelt distsiplinaarkolleegium 
ja erakorraline kolleegium, mis 
komplekteeriti riikliku kohtute haldamise 
nõukoja poolt äsja ametisse nimetatud 
kohtunikest ja millele anti erivolitused – 
sealhulgas erakorralisele kolleegiumile 
antud volitus madalama astme kohtute 
otsuseid või kõrgeima kohtu enda otsuseid 
erakorraliselt läbi vaadata ja 
distsiplinaarkolleegiumile antud volitus 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste 
kõrgeima kohtu ja üldkohtute kohtunike 
suhtes, luues nii de facto nn kõrgeima 
kohtu sisese kõrgeima kohtu30;

_________________ _________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tuletab meelde, et 2017. aastal loodi 
Poola kõrgeimas kohtus kaks uut 
kolleegiumi, nimelt distsiplinaarkolleegium 
ja erakorraline kolleegium, mis 
komplekteeriti riikliku kohtute haldamise 
nõukoja poolt äsja ametisse nimetatud 
kohtunikest ja millele anti erivolitused – 
sealhulgas erakorralisele kolleegiumile 
antud volitus madalama astme kohtute 
otsuseid või kõrgeima kohtu enda otsuseid 
erakorraliselt läbi vaadata ja 
distsiplinaarkolleegiumile antud volitus 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste 
(kõrgeima kohtu) kohtunike suhtes, luues 
nii de facto nn kõrgeima kohtu sisese 
kõrgeima kohtu30;

19. tuletab meelde, et 2018. aastal loodi 
Poola kõrgeimas kohtus kaks uut 
kolleegiumi, nimelt distsiplinaarkolleegium 
ja erakorraline kolleegium, mis 
komplekteeriti riikliku kohtute haldamise 
nõukoja poolt äsja ametisse nimetatud 
kohtunikest ja millele anti erivolitused – 
sealhulgas erakorralisele kolleegiumile 
antud volitus madalama astme kohtute 
otsuseid või kõrgeima kohtu enda otsuseid 
erakorraliselt läbi vaadata ja 
distsiplinaarkolleegiumile antud volitus 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste 
(kõrgeima kohtu) kohtunike suhtes, luues 
nii de facto nn kõrgeima kohtu sisese 
kõrgeima kohtu30;

_________________ _________________
30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

30 OSCE-ODIHR, Opinion of 13 
November 2017, p. 7-20; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, para. 43; Recommendation (EU) 
2018/103, para. 25; GRECO, Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report on 
Poland (Rule 34) of 18-22 June 2018, para. 
31; Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 8.

(Uus kõrgeima kohtu seadus võeti vastu 
2017. aasta detsembris, kuid 
korralduslikult loodi mõlemad uued kojad 
ja need hakkasid otsuseid langetama 
2018. aasta detsembri lõpus. President 
Duda nimetas esimesed kõrgeima kohtu 
uute kodade kohtunikud ametisse 
20. septembril ja 10. oktoobril 
2018. aastal.)

Or. en

Muudatusettepanek 104
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Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 19. novembri 
2019. aasta otsuses31, millega vastas Poola 
kõrgeima kohtu (tööõiguse ja 
sotsiaalkindlustuse kolleegiumi, edaspidi 
�„tööõiguse kolleegium“) 
eelotsusetaotlusele, mis puudutas 
kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi, 
et liikmesriikide kohtutel on kohustus 
eirata liikmesriikide õiguse sätteid, 
millega jäetakse juhtudel, mille puhul 
võidakse kohaldada liidu õigust, pädevus 
kohtuasja arutamiseks organile, mis ei 
vasta sõltumatuse ja erapooletuse 
nõuetele;

välja jäetud

_________________
31 Judgment of the Court of Justice 19 
November 2019, A.K. and Others v Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 and C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. pl

Muudatusettepanek 105
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. märgib, et eelotsusetaotluse 
esitanud kõrgeim kohus (tööõiguse 
kolleegium) järeldas seejärel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses, et 
distsiplinaarkolleegium ei täida 
sõltumatule ja erapooletule kohtule 

21. märgib, et konstitutsioonikohtu 
otsuses on selgitatud kõrgeima kohtu 
distsiplinaarkolleegiumi üle tekkinud 
poleemikat ja välistatud kohtuvõimu 
duaalsuse tekkimise oht Poolas;
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esitatud nõudeid ning et kõrgeim kohus 
(tsiviil-, kriminaal- ja tööõiguse 
kolleegiumid) võttis 23. jaanuaril 
2020. aastal vastu resolutsiooni, milles 
rõhutatakse, et distsiplinaarkolleegiumi ei 
saa sõltumatuse puudumise tõttu käsitleda 
kohtuna ning seetõttu loetakse selle 
otsused kehtetuks; märgib tõsise murega, 
et Poola ametiasutused on teatanud, et 
kõnealustel otsustel ei ole 
distsiplinaarkolleegiumi ja riikliku kohtute 
haldamise nõukoja jätkuva toimimise 
puhul õiguslikku tähtsust ning et 
konstitutsioonikohus on 23. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni „peatanud“, 
millega on Poolas tekitatud ohtlik 
kohtuvõimu duaalsus ning peale selle on 
avalikult eiratud liidu õiguse 
ülimuslikkust ja Euroopa Liidu Kohtule 
ELi lepingu artikli 19 lõike 1 alusel antud 
seisundit32;

_________________
32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para. 38.

Or. pl

Muudatusettepanek 106
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. märgib, et eelotsusetaotluse 
esitanud kõrgeim kohus (tööõiguse 
kolleegium) järeldas seejärel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses, et 
distsiplinaarkolleegium ei täida sõltumatule 
ja erapooletule kohtule esitatud nõudeid 
ning et kõrgeim kohus (tsiviil-, kriminaal- 
ja tööõiguse kolleegiumid) võttis 

21. märgib, et eelotsusetaotluse 
esitanud kõrgeim kohus (tööõiguse 
kolleegium) järeldas seejärel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses, et 
distsiplinaarkolleegium ei täida sõltumatule 
ja erapooletule kohtule esitatud nõudeid 
ning et kõrgeim kohus (tsiviil-, kriminaal- 
ja tööõiguse kolleegiumid) võttis 
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23. jaanuaril 2020. aastal vastu 
resolutsiooni, milles rõhutatakse, et 
distsiplinaarkolleegiumi ei saa sõltumatuse 
puudumise tõttu käsitleda kohtuna ning 
seetõttu loetakse selle otsused kehtetuks; 
märgib tõsise murega, et Poola 
ametiasutused on teatanud, et kõnealustel 
otsustel ei ole distsiplinaarkolleegiumi ja 
riikliku kohtute haldamise nõukoja jätkuva 
toimimise puhul õiguslikku tähtsust ning et 
konstitutsioonikohus on 23. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni „peatanud“, 
millega on Poolas tekitatud ohtlik 
kohtuvõimu duaalsus ning peale selle on 
avalikult eiratud liidu õiguse ülimuslikkust 
ja Euroopa Liidu Kohtule ELi lepingu 
artikli 19 lõike 1 alusel antud seisundit32;

23. jaanuaril 2020. aastal vastu 
resolutsiooni, milles rõhutatakse, et 
distsiplinaarkolleegiumi ei saa sõltumatuse 
puudumise tõttu käsitleda kohtuna ning 
seetõttu loetakse selle otsused kehtetuks; 
märgib tõsise murega, et Poola 
ametiasutused on teatanud, et kõnealustel 
otsustel ei ole distsiplinaarkolleegiumi ja 
riikliku kohtute haldamise nõukoja jätkuva 
toimimise puhul õiguslikku tähtsust ning et 
konstitutsioonikohus on 23. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni „peatanud“, 
millega on Poolas tekitatud ohtlik 
kohtuvõimu duaalsus ning peale selle on 
avalikult eiratud liidu õiguse ülimuslikkust 
ja Euroopa Liidu Kohtule ELi lepingu 
artikli 19 lõike 1 alusel antud seisundit, 
kuna piiratakse Euroopa Liidu Kohtu 
19. novembri 2019. aasta otsuse tõhusust 
ja kohaldamist32;

_________________ _________________
32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 38.

32 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 38.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 
Kohtu 8. aprilli 2020. aasta otsuse33, milles 
nõutakse, et Poola peab viivitamatult 
peatama riigisiseste sätete kohaldamise 
kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi 
volitustele ja kutsub Poola ametiasutusi 
üles kohtuotsust kiiresti rakendama; kutsub 
komisjoni üles kiiresti algatama 
rikkumismenetlust seoses erakorralisele 
kolleegiumile kehtivate siseriiklike 
sätetega, sest kõnealuse kolleegiumi 

22. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 
Kohtu 8. aprilli 2020. aasta otsuse33, 
milles nõutakse, et Poola peab 
viivitamatult peatama riigisiseste sätete 
kohaldamise kõrgeima kohtu 
distsiplinaarkolleegiumi volitustele ja 
kutsub Poola ametiasutusi üles kohtuotsust 
kiiresti rakendama; kutsub komisjoni üles 
esitama täiendavat taotlust trahvi 
väljamõistmiseks, sest Poola ei ole 
määratud ajutisi meetmeid täielikult 
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koosseisu puhul esinevad samasugused 
puudused nagu distsiplinaarkolleegiumis;

järginud; kutsub komisjoni üles kiiresti 
algatama rikkumismenetlust seoses 
erakorralisele kolleegiumile kehtivate 
siseriiklike sätetega, sest kõnealuse 
kolleegiumi koosseisu puhul esinevad 
samasugused puudused nagu 
distsiplinaarkolleegiumis;

_________________ _________________
33 Order of the Court of Justice of 8 April 
2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

33 Order of the Court of Justice of 8 April 
2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.
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kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 
Kohtu 8. aprilli 2020. aasta otsuse33, milles 
nõutakse, et Poola peab viivitamatult 
peatama riigisiseste sätete kohaldamise 
kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi 
volitustele ja kutsub Poola ametiasutusi 
üles kohtuotsust kiiresti rakendama; 
kutsub komisjoni üles kiiresti algatama 
rikkumismenetlust seoses erakorralisele 
kolleegiumile kehtivate siseriiklike 
sätetega, sest kõnealuse kolleegiumi 
koosseisu puhul esinevad samasugused 
puudused nagu distsiplinaarkolleegiumis;

22. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 
Kohtu 8. aprilli 2020. aasta otsuse[1], 
milles nõutakse, et Poola peab 
viivitamatult peatama riigisiseste sätete 
kohaldamise kõrgeima kohtu 
distsiplinaarkolleegiumi volitustele; võtab 
teadmiseks Poola ametiasutuste esitatud 
teabe kohtuotsuse õigeaegse rakendamise 
kohta tähtaja jooksul seoses kõrgeima 
kohtu esimese esimehe kohusetäitja 
määrusega nr 55/2020 Euroopa Liidu 
Kohtu otsuse täitmise kohta; Euroopa 
Kohtu 8. aprilli 2020. aasta otsus 
kohtuasjas C-791/19 R, komisjon vs. 
Poola, ECLI:EU:C:2020:277.

_________________
33 Order of the Court of Justice of 8 April 
2020, Commission v Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2020:277.

Or. pl
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Muudatusettepanek 109
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. tuletab meelde, et liikmesriigid 
võivad ise otsustada kohtunike nõukogu 
asutamise üle, kuid juhul kui asjaomane 
nõukogu on asutatud, tuleb tagada selle 
sõltumatus kooskõlas Euroopa standardite 
ja põhiseadusega; tuletab meelde, et pärast 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
(kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest 
vastutav organ vastavalt Poola põhiseaduse 
artikli 186 lõikele 1) 2017.–2018. aasta 
reformi kaotasid Poola kohturingkonnad 
oma volitused määrata esindajaid 
riiklikusse kohtute haldamise nõukotta 
ning seega mõju kohtunike värbamise ja 
edutamise üle; tuletab meelde, et enne 
2017. aasta reformi oli riikliku kohtute 
haldamise nõukoja 25 liikmest 15 
kolleegide valitud kohtunikud, samas kui 
alates 2017. aastast valib nimetatud 
kohtunikud Poola parlament (Seim); peab 
väga kahetsusväärseks, et koostoimes 
kõigi varasemate eeskirjade kohaselt 
ametisse määratud liikmete viivitamatu 
asendamisega 2018. aastal põhjustas 
asjaomane meede riikliku kohtute 
haldamise nõukoja ulatusliku 
politiseerimise34;

23. tuletab meelde, et liikmesriigid 
võivad ise otsustada kohtunike nõukogu 
asutamise üle ja et selle sõltumatus Poolas 
on tagatud kooskõlas Euroopa standardite 
ja põhiseadusega; tunnistab, et pärast 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
(kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest 
vastutav organ vastavalt Poola põhiseaduse 
artikli 186 lõikele 1) reformi ei kaotanud 
Poola kohturingkonnad 2017.–2018. aastal 
oma õigust määrata esindajaid riiklikusse 
kohtute haldamise nõukotta ning seega 
saavad nad mõjutada kohtunike värbamist 
ja edutamist;

_________________
34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; 
OSCE/ODIHR, Final Opinion on Draft 
Amendments to the Act of the NCJ, 5 May 
2017; Venice Commission, Opinion of 8-9 
December 2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc 
Report on Poland (Rule 34) of 19-23 
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March 2018 and Addendum of 18-22 
June 2018; Venice Commission and DGI 
of the Council of Europe, Urgent Joint 
Opinion of 16 January 2020, paras 42 
and 61.

Or. pl

Muudatusettepanek 110
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. tuletab meelde, et liikmesriigid 
võivad ise otsustada kohtunike nõukogu 
asutamise üle, kuid juhul kui asjaomane 
nõukogu on asutatud, tuleb tagada selle 
sõltumatus kooskõlas Euroopa standardite 
ja põhiseadusega; tuletab meelde, et pärast 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
(kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest 
vastutav organ vastavalt Poola põhiseaduse 
artikli 186 lõikele 1) 2017.–2018. aasta 
reformi kaotasid Poola kohturingkonnad 
oma volitused määrata esindajaid 
riiklikusse kohtute haldamise nõukotta 
ning seega mõju kohtunike värbamise ja 
edutamise üle; tuletab meelde, et enne 
2017. aasta reformi oli riikliku kohtute 
haldamise nõukoja 25 liikmest 15 
kolleegide valitud kohtunikud, samas kui 
alates 2017. aastast valib nimetatud 
kohtunikud Poola parlament (Seim); peab 
väga kahetsusväärseks, et koostoimes kõigi 
varasemate eeskirjade kohaselt ametisse 
määratud liikmete viivitamatu 
asendamisega 2018. aastal põhjustas 
asjaomane meede riikliku kohtute 
haldamise nõukoja ulatusliku 
politiseerimise34;

23. tuletab meelde, et liikmesriigid 
võivad ise otsustada kohtunike nõukogu 
asutamise üle, kuid juhul kui asjaomane 
nõukogu on asutatud, tuleb tagada selle 
sõltumatus kooskõlas Euroopa standardite 
ja põhiseadusega; tuletab meelde, et pärast 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
(kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest 
vastutav organ vastavalt Poola põhiseaduse 
artikli 186 lõikele 1) 2017.–2018. aasta 
reformi kaotasid Poola kohturingkonnad 
oma volitused määrata esindajaid 
riiklikusse kohtute haldamise nõukotta 
ning seega mõju kohtunike värbamise ja 
edutamise üle; tuletab meelde, et enne 
2017. aasta reformi oli riikliku kohtute 
haldamise nõukoja 25 liikmest 15 
kolleegide valitud kohtunikud, samas kui 
alates 2017. aastast valib nimetatud 
kohtunikud Poola parlament (Seim); peab 
väga kahetsusväärseks, et koostoimes kõigi 
varasemate eeskirjade kohaselt ametisse 
määratud liikmete volituste ennetähtaegse 
lõpetamisega 2018. aastal põhjustas 
asjaomane meede riikliku kohtute 
haldamise nõukoja ulatusliku 
politiseerimise34;

_________________ _________________
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34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; OSCE/ODIHR, 
Final Opinion on Draft Amendments to the 
Act of the NCJ, 5 May 2017; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on 
Poland (Rule 34) of 19-23 March 2018 and 
Addendum of 18-22 June 2018; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 42 and 61.

34 Consultative Council of European 
Judges, Opinions of the Bureau of 7 April 
2017 and 12 October 2017; OSCE/ODIHR, 
Final Opinion on Draft Amendments to the 
Act of the NCJ, 5 May 2017; Venice 
Commission, Opinion of 8-9 December 
2017, p. 5-7; GRECO, Ad hoc Report on 
Poland (Rule 34) of 19-23 March 2018 and 
Addendum of 18-22 June 2018; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 42 and 61.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tuletab meelde, et Poola kõrgeim 
kohus (tööõiguse kolleegium) leidis 
Euroopa Liidu Kohtu 19. novembri 
2019. aasta otsuses kehtestatud 
kriteeriumide rakendamisel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses ja oma 
15. jaanuari 2020. aasta otsustes, et uue 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
otsustav roll äsja loodud 
distsiplinaarkolleegiumi kohtunike 
valimisel õõnestab asjaomase organi 
sõltumatust ja erapooletust;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 112
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tuletab meelde, et Poola kõrgeim 
kohus (tööõiguse kolleegium) leidis 
Euroopa Liidu Kohtu 19. novembri 
2019. aasta otsuses kehtestatud 
kriteeriumide rakendamisel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses ja oma 
15. jaanuari 2020. aasta otsustes, et uue 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
otsustav roll äsja loodud 
distsiplinaarkolleegiumi kohtunike 
valimisel õõnestab asjaomase organi 
sõltumatust ja erapooletust;

24. tuletab meelde, et Poola kõrgeim 
kohus (tööõiguse kolleegium) leidis 
Euroopa Liidu Kohtu 19. novembri 
2019. aasta otsuses kehtestatud 
kriteeriumide rakendamisel oma 
5. detsembri 2019. aasta otsuses ja oma 
15. ja 23. jaanuari 2020. aasta otsustes, et 
uue riikliku kohtute haldamise nõukoja 
otsustav roll äsja loodud 
distsiplinaarkolleegiumi kohtunike 
valimisel õõnestab asjaomase organi 
sõltumatust ja erapooletust; tunneb muret 
praeguse koosseisuga riikliku kohtute 
haldamise nõukoja poolt ametisse 
määratud või toetatud kohtunike 
õigusliku seisundi pärast ja selle pärast, 
millist mõju võib avaldada nende 
osalemine otsuste tegemisel menetluste 
õiguspärasusele ja seaduslikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. tuletab meelde, et Euroopa kohtute 
haldamise nõukodade võrgustik peatas 
uue riikliku kohtute haldamise nõukoja 
tegevuse 17. septembril 2018. aastal 
põhjusel, et asjaomane organ ei suutnud 
enam täita nõudeid, mille kohaselt peab 
see olema seadusandlikust ja täidesaatvast 
võimust sõltumatu ning kaalub praegu 
uue riikliku kohtute haldamise nõukoja 
laialisaatmist35;

välja jäetud
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_________________
35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by 
the ENCJ Executive Board. See as well 
the letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

Or. pl

Muudatusettepanek 114
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. tuletab meelde, et Euroopa kohtute 
haldamise nõukodade võrgustik peatas uue 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
tegevuse 17. septembril 2018. aastal 
põhjusel, et asjaomane organ ei suutnud 
enam täita nõudeid, mille kohaselt peab see 
olema seadusandlikust ja täidesaatvast 
võimust sõltumatu ning kaalub praegu uue 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
laialisaatmist35;

25. tuletab meelde, et Euroopa kohtute 
haldamise nõukodade võrgustik peatas uue 
riikliku kohtute haldamise nõukoja 
tegevuse 17. septembril 2018. aastal 
põhjusel, et asjaomane organ ei suutnud 
enam täita nõudeid, mille kohaselt peab see 
olema seadusandlikust ja täidesaatvast 
võimust sõltumatu, ning algatas 
2020. aasta aprillis 
laialisaatmismenetluse35;

_________________ _________________
35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the 
ENCJ Executive Board. See as well the 
letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

35 ENCJ, Letter of 21 February 2020 by the 
ENCJ Executive Board. See as well the 
letter of 4 May 2020 by the European 
Association of Judges in support of the 
ENCJ.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 
käsitleva 12. mai 2011. aasta õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku 
kohtute haldamise nõukoja tegevuse 
peatamist ajutiste meetmete abil;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 
käsitleva 12. mai 2011. aasta õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 
käsitleva 12. mail 2011. aastal vastu 
võetud ja 2017. aastal muudetud õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 

26. ei näe piisavat põhjust kutsuda 
komisjoni üles algatama riiklikku kohtute 
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käsitleva 12. mai 2011. aasta õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

haldamise nõukoda käsitleva 12. mai 
2011. aasta õigusakti suhtes 
rikkumismenetlust ning paluma Euroopa 
Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

Or. pl

Muudatusettepanek 118
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 
käsitleva 12. mai 2011. aasta õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

26. kutsub komisjoni üles algatama 
riiklikku kohtute haldamise nõukoda 
käsitleva 12. mai 2011. aasta õigusakti 
suhtes rikkumismenetlust ning paluma 
Euroopa Liidu Kohtult uue riikliku kohtute 
haldamise nõukoja tegevuse peatamist 
ajutiste meetmete abil;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Üldkohtute korraldust ja kohtute esimeeste 
ametisse nimetamist reguleerivad eeskirjad

Üldkohtute korraldust, kohtute esimeeste 
ametisse nimetamist ja üldkohtute 
kohtunike pensionikorda reguleerivad 
eeskirjad

Or. en



PE652.541v01-00 74/155 AM\1206319ET.docx

ET

Muudatusettepanek 120
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. peab kahetsusväärseks, et 
justiitsminister, kes on Poola süsteemis 
ühtlasi peaprokurör, sai kuue kuu pikkuse 
üleminekuperioodi ajal õiguse määrata 
omal otsusel ametisse ja ametist vabastada 
madala astme kohtute esimehi ning et 
2017.–2018. aastal asendas 
justiitsminister rohkem kui sada 
kohtuesimeest ja aseesimeest; märgib, et 
pärast seda perioodi jäi kohtuesimeeste 
ametist vabastamise õigus 
justiitsministrile, kusjuures tõhusad 
kontrollid selle õiguse üle praktiliselt 
puudusid; märgib veel, et justiitsminister 
sai ka muid „distsiplinaarvolitusi“ 
kohtuesimeeste ja kõrgema astme kohtute 
esimeeste suhtes, kellel on nüüd omakorda 
suured haldusvolitused madalama astme 
kohtute esimeeste suhtes36; väljendab 
kahetsust selle suure tagasilöögi üle Poola 
õigusriigi põhimõttes ja kohtusüsteemi 
sõltumatuses37;

27. tunnistab, et justiitsministrile, kes 
on Poola süsteemis ühtlasi peaprokurör, on 
antud kooskõlas põhimõttega, mille 
kohaselt on liikmesriigid kohtusüsteemi 
korralduses suveräänsed, volitus 
nimetada ametisse ja vabastada ametist 
madalama astme kohtute esimehi, nagu 
paljudes teisteski liikmesriikides; tõdeb, et 
Poolas, nagu teisteski liikmesriikides, on 
justiitsministril „distsiplinaarvolitused“ 
kohtuesimeeste ja kõrgema astme kohtute 
esimeeste suhtes, kellel omakorda on 
haldusvolitused madalama astme kohtute 
esimeeste suhtes;

_________________
36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para. 45.
37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

Or. pl

Muudatusettepanek 121
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Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. peab kahetsusväärseks, et 
justiitsminister, kes on Poola süsteemis 
ühtlasi peaprokurör, sai kuue kuu pikkuse 
üleminekuperioodi ajal õiguse määrata 
omal otsusel ametisse ja ametist vabastada 
madala astme kohtute esimehi ning et 
2017.–2018. aastal asendas justiitsminister 
rohkem kui sada kohtuesimeest ja 
aseesimeest; märgib, et pärast seda 
perioodi jäi kohtuesimeeste ametist 
vabastamise õigus justiitsministrile, 
kusjuures tõhusad kontrollid selle õiguse 
üle praktiliselt puudusid; märgib veel, et 
justiitsminister sai ka muid 
„distsiplinaarvolitusi“ kohtuesimeeste ja 
kõrgema astme kohtute esimeeste suhtes, 
kellel on nüüd omakorda suured 
haldusvolitused madalama astme kohtute 
esimeeste suhtes36; väljendab kahetsust 
selle suure tagasilöögi üle Poola õigusriigi 
põhimõttes ja kohtusüsteemi 
sõltumatuses37;

27. peab kahetsusväärseks, et 
justiitsminister, kes on Poola süsteemis 
ühtlasi peaprokurör, sai kuue kuu pikkuse 
üleminekuperioodi ajal õiguse määrata 
omal otsusel ametisse ja ametist vabastada 
madala astme kohtute esimehi ning et 
2017.–2018. aastal asendas justiitsminister 
rohkem kui sada viiskümmend 
kohtuesimeest ja aseesimeest; märgib, et 
pärast seda perioodi jäi kohtuesimeeste 
ametist vabastamise õigus justiitsministrile, 
kusjuures tõhusad kontrollid selle õiguse 
üle praktiliselt puudusid; märgib veel, et 
justiitsminister sai ka muid 
„distsiplinaarvolitusi“ kohtuesimeeste ja 
kõrgema astme kohtute esimeeste suhtes, 
kellel on nüüd omakorda suured 
haldusvolitused madalama astme kohtute 
esimeeste suhtes36; väljendab kahetsust 
selle suure tagasilöögi üle Poola õigusriigi 
põhimõttes ja kohtusüsteemi 
sõltumatuses37;

_________________ _________________
36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 45.

36 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para. 45.

37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

37 See also Council of Europe, Bureau of 
the Consultative Council of European 
Judges (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 June 2018.

(Vastavalt Poola kohtunike ühingu Iustitia 
taotlusel justiitsministeeriumi esitatud 
andmetele on viidatud normide kohaselt 
laialisaadetud kokku 158 kohtute esimeest 
ja aseesimeest.)

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. väljendab kahetsust selle üle, et 
20. detsembri 2019. aasta üldkohtute 
seaduse ja mõningate muude seaduste 
muutmise seadus, mis jõustus 
14. veebruaril 2020. aastal, muutis 
kohtunike kogude koosseisu ja andis 
mõned asjaomaste kohtuomavalitsuse 
organite volitused justiitsministri ametisse 
nimetatud kohtuesimeeste 
kolleegiumidele38;

28. tunnistab, et Poola ametiasutustel 
oli võimalik 20. detsembri 2019. aasta 
üldkohtute seaduse ja mõningate muude 
seaduste muutmise seadusega, mis jõustus 
14. veebruaril 2020. aastal, kooskõlas 
põhimõttega, et liikmesriigid on 
kohtusüsteemi korralduses suveräänsed, 
muuta kohtunike kogude koosseisu ja 
anda mõned asjaomaste kohtuomavalitsuse 
organite volitused justiitsministri ametisse 
nimetatud kohtuesimeeste kolleegiumidele;

_________________
38 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 46 to 50.

Or. pl

Muudatusettepanek 123
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28a. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus leidis oma 5. novembri 2019. aasta 
otsuses38a, et liidu õigusega on vastuolus 
Poola õigusnormid, millega muudetakse 
üldkohtute korralduse seadust ja millega 
alandati üldkohtute kohtunike 
pensioniiga, lubades samal ajal 
justiitsministril otsustada nende teenistuse 
pikendamise üle, ning millega määrati 
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soost lähtuvalt erinev pensioniiga;
_________________
38a Euroopa Kohtu 5. novembri 
2019. aasta otsus kohtuasjas C-192/18, 
komisjon vs. Poola, 
ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. mõistab hukka uued sätted, 
millega kehtestatakse kohtunikele ja 
kohtueesistujatele 
lisadistsiplinaarrikkumised ja -karistused, 
sest need ohustavad kohtute 
sõltumatust;39 mõistab hukka uued sätted, 
mis keelavad kohtunike igasuguse 
poliitilise tegevuse, kohustavad 
kohtunikke avaldama oma liikmesuse 
ühendustes ja piiravad oluliselt 
kohtuomavalitsuse organite arutelusid, ja 
mis lähevad kohtunike sõnavabaduse 
piiramisel kaugemale õiguskindluse, 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetest40;

29. tunnistab nende õigusaktide 
asjakohasust, millega keelatakse 
kohtunike kogu poliitiline tegevus, 
kohustatakse neid avaldama oma 
liikmesus ühendustes ja piiratakse oluliselt 
kohtuomavalitsuse organite arutelusid, et 
tugevdada võimude tegelikku lahusust 
ning tagada apoliitiliste ja erapooletute 
kohtute toimimine;

_________________
39 OSCE/ODIHR, Urgent Interim Opinion 
on the Bill Amending the Act on the 
Organization of Common Courts, the Act 
on the Supreme Court and Certain Other 
Acts of Poland (as of 20 December 2019), 
14 January 2020, p. 23-26; Venice 
Commission and DGI of the Council of 
Europe, Urgent Joint Opinion of 16 
January 2020, paras 44-45.
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40 OSCE/ODIHR, Urgent Interim 
Opinion, 14 January 2020, p. 18-21; 
Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 24-30;

Or. pl

Muudatusettepanek 125
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. mõistab hukka Poolas 
distsiplinaarmenetluste kuritarvitamise 
kohtunike ja prokuröride vastu; väljendab 
sügavat muret riigiprokuratuuri poolt 
kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumile 
esitatud ettepaneku pärast võtta ära 
kohtunik Igor Tuleya puutumatus; 
väljendab samuti muret teiste kohtunike, 
sealhulgas Poola kohtunike ühingu 
Iustitia esimehe Krystian Markiewiczi ja 
Paweł Juszczyszyni suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetluste pärast; kutsub 
Poola ametiasutusi üles lõpetama 
distsiplinaarmenetluste kasutamine 
konkreetsete kohtunike ja prokuröride 
vastu, millega varjatakse poliitiliselt 
ajendatud vastumeetmeid selle eest, et nad 
on Poolas kohaldanud ELi õigust või 
avalikult kaitsnud õigusriigi põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. väljendab muret selle pärast, et 
üldkohtute kohtunike vastu on alustatud 
distsiplinaarmenetlusi nende 
kohtulahendite või kohtusüsteemi 
sõltumatuse kaitseks tehtud avalike 
väljaütlemiste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kutsub Poola ametiasutusi üles 
kõrvaldama uusi sätteid (mis käsitlevad 
distsiplinaarrikkumisi jm), mis takistavad 
kohtutel uurimast teiste kohtunike 
sõltumatuse ja erapooletusega seotud 
küsimusi lähtuvalt liidu õigusest ja 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonist, takistades seega 
kohtunikel täitmast liidu õiguse kohast 
kohustust jätta kõrvale liidu õigusega 
vastuolus olevad riiklikud õigusnormid41;

30. tunnistab, pidades silmas selgitusi, 
mida on esitanud Poola ametiasutused, 
kelle eesmärk on tagada sellise 
kohtusüsteemi toimimine, mida 
iseloomustab stabiilsus ja terviklikkus, 
selliste sätete kehtestamise õiguspärasust, 
mis takistavad kohtutel uurimast teiste 
kohtunike sõltumatuse ja erapooletuse 
küsimusi;

_________________
41 OSCE/ODIHR, Urgent Interim 
Opinion, 14 January 2020, p. 13-17; 
Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, paras 31-43.

Or. pl
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Muudatusettepanek 128
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. kiidab heaks komisjoni algatatud 
rikkumismenetluse seoses eespool 
nimetatud uute õigusnormidega; kutsub 
komisjoni üles paluma, et Euroopa Liidu 
Kohus kasutaks kiirmenetlust ja 
rahuldaks ajutiste meetmete taotluse, 
juhul kui kohtuasi edastatakse Euroopa 
Liidu Kohtule;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. kiidab heaks komisjoni algatatud 
rikkumismenetluse seoses eespool 
nimetatud uute õigusnormidega; kutsub 
komisjoni üles paluma, et Euroopa Liidu 
Kohus kasutaks kiirmenetlust ja rahuldaks 
ajutiste meetmete taotluse, juhul kui 
kohtuasi edastatakse Euroopa Liidu 
Kohtule;

31. ei näe, arvestades Poola 
ametiasutuste selgitusi ja käimasoleva 
menetluse järeldusi, mingit põhjust, miks 
komisjon peaks algatama 
rikkumismenetluse seoses eespool 
nimetatud uute õigusnormidega; kutsub 
komisjoni üles paluma, et Euroopa Liidu 
Kohus kasutaks kiirmenetlust ja rahuldaks 
ajutiste meetmete taotluse, juhul kui 
kohtuasi edastatakse Euroopa Liidu 
Kohtule;

Or. pl

Muudatusettepanek 130
Terry Reintke
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. mõistab hukka Poola kohtunike 
vastase laimukampaania ja ametiisikute 
osalemise selles; kutsub Poola 
ametiasutusi üles hoiduma kohtuvõimu 
autoriteeti kahjustavast tegevusest;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka justiitsministri ja 
peaprokuröri ametikoha liitmise, 
peaprokurörile prokuratuuris antud 
suuremad volitused, justiitsministrile 
kohtute suhtes antud suuremad volitused 
(27. juuli 2001. aasta üldkohtute seadus) ja 
nende volituste suhtes kehtestatud nõrga 
kontrollimehhanismi (riiklik prokuröride 
nõukogu), mille tulemusena koondub 
kokkuvõttes liiga suur hulk volitusi ühe 
isiku kätte ja väheneb otseselt 
prokuratuuri sõltumatus poliitikast, nagu 
on märkinud Veneetsia komisjon42;

32. tunnistab, et justiitsministri ja 
peaprokuröri ametikoha liitmine, 
peaprokurörile prokuratuuris antud 
suuremad volitused, justiitsministrile 
kohtute suhtes antud suuremad volitused 
(27. juuli 2001. aasta üldkohtute seadus) 
kuuluvad liikmesriikide kohtusüsteemi 
korralduse ja struktuuriga seotud 
ainupädevuse valdkonda;

_________________
42 Venice Commission Opinion of 8-9 
December 2017 on the Act on the Public 
Prosecutor’s office, as amended, CDL-
AD(2017)028, para. 115.

Or. pl
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Muudatusettepanek 132
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32a. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus leidis oma 5. novembri 2019. aasta 
otsuses43a, et Poola prokuröride 
pensioniea alandamine on vastuolus liidu 
õigusega, sest sellega määratakse Poola 
mees- ja naisprokuröridele erinev 
pensioniiga;
_________________
43a Euroopa Kohtu 5. novembri 
2019. aasta otsus kohtuasjas C-192/18, 
komisjon vs. Poola, 
ECLI:EU:C:2019:924.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. nõustub komisjoni, Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja 
riikide korruptsioonivastase ühendusega, et 
eespool nimetatud eraldiseisvad 
kohtusüsteemi reformid, arvestades nende 
koostoimet ja üldist mõju, rikuvad tõsiselt, 
pidevalt ja süsteemselt õigusriigi põhimõtet 
ning võimaldavad seadusandlikul ja 
täitevvõimul oluliselt mõjutada 
kohtusüsteemi toimimist, nõrgestades nii 
märkimisväärselt Poola kohtute 
sõltumatust43;

33. nõustub komisjoni, Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, 
riikide korruptsioonivastase ühendusega 
ning kohtunike ja advokaatide 
sõltumatuse ÜRO eriraportööriga, et 
eespool nimetatud eraldiseisvad 
kohtusüsteemi muudatused, arvestades 
nende koostoimet ja üldist mõju, rikuvad 
tõsiselt, pidevalt ja süsteemselt õigusriigi 
põhimõtet ning võimaldavad 
seadusandlikul ja täitevvõimul oluliselt 
mõjutada kohtusüsteemi toimimist, 
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nõrgestades nii märkimisväärselt Poola 
kohtute sõltumatust43; mõistab hukka 
alates 2016. aastast võetud meetmete ja 
ametisse nimetamiste destabiliseeriva 
mõju Poola õiguskorrale;

_________________ _________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report (rule 
34) – Poland, 6 December 2019, para. 65; 
PACE, Resolution 2316 (2020) of 28 
January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

43 Recommendation (EU) 2018/103; 
kohtunike ja juristide sõltumatusega 
tegeleva ÜRO eriraportööri 25. juuni 
2018. aasta avaldus; GRECO, Follow-up 
to the Addendum to the Fourth Round 
Evaluation Report (rule 34) – Poland, 6 
December 2019, para. 65; PACE, 
Resolution 2316 (2020) of 28 January 2020 
on the functioning of democratic 
institutions in Poland, para. 4.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. nõustub komisjoni, Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja 
riikide korruptsioonivastase ühendusega, 
et eespool nimetatud eraldiseisvad 
kohtusüsteemi reformid, arvestades nende 
koostoimet ja üldist mõju, rikuvad tõsiselt, 
pidevalt ja süsteemselt õigusriigi 
põhimõtet ning võimaldavad 
seadusandlikul ja täitevvõimul oluliselt 
mõjutada kohtusüsteemi toimimist, 
nõrgestades nii märkimisväärselt Poola 
kohtute sõltumatust43;

33. tuletab meelde, et menetluse 
praeguses etapis peab nõukogu tegema 
kindlaks, kas eespool nimetatud 
eraldiseisvad kohtusüsteemi reformid 
tekitavad Poolas õigusriigi põhimõtte 
raske rikkumise ilmselge riski;

_________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report 
(rule 34) – Poland, 6 December 2019, 
para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) 
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of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. nõustub komisjoni, Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja 
riikide korruptsioonivastase ühendusega, 
et eespool nimetatud eraldiseisvad 
kohtusüsteemi reformid, arvestades nende 
koostoimet ja üldist mõju, rikuvad tõsiselt, 
pidevalt ja süsteemselt õigusriigi 
põhimõtet ning võimaldavad 
seadusandlikul ja täitevvõimul oluliselt 
mõjutada kohtusüsteemi toimimist, 
nõrgestades nii märkimisväärselt Poola 
kohtute sõltumatust43;

33. pidades silmas Poola 
ametiasutuste selgitusi ja selle menetluse 
käigus tehtud järeldusi, ei kujuta eespool 
nimetatud kohtusüsteemi reformid, 
arvestades nende põhjendusi ja eesmärki, 
õigusriigi põhimõtte tõsist, püsivat ja 
süsteemset rikkumist ning võimaldavad 
Poola kohtusüsteemi ühise 
kujundamisega tugevdada seadusandliku, 
täidesaatva ja kohtuvõimu vahelise 
kontrolli ja tasakaalustatuse põhimõtet;

_________________
43 Recommendation (EU) 2018/103; 
GRECO, Follow-up to the Addendum to 
the Fourth Round Evaluation Report 
(rule 34) – Poland, 6 December 2019, 
para. 65; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 4.

Or. pl

Muudatusettepanek 136
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
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Alapealkiri 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiõiguste, sh vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste kaitse Poolas

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 137
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus õiglasele kohtumõistmisele välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 138
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. tunneb muret teadete üle 
väidetavatest põhjendamatutest viivitustest 
kohtumenetlustes, raskustest seoses 
õigusabi kättesaadavusega vahistamise 
korral ning juhtudest, mille puhul ei ole 
piisavalt austatud õigusnõustaja ja kliendi 
vahelise suhtluse konfidentsiaalsust44;

välja jäetud

_________________
44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
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2016, para. 33.

Or. pl

Muudatusettepanek 139
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. tunneb muret teadete üle 
väidetavatest põhjendamatutest viivitustest 
kohtumenetlustes, raskustest seoses 
õigusabi kättesaadavusega vahistamise 
korral ning juhtudest, mille puhul ei ole 
piisavalt austatud õigusnõustaja ja kliendi 
vahelise suhtluse konfidentsiaalsust44;

34. tunneb muret teadete üle 
väidetavatest põhjendamatutest viivitustest 
kohtumenetlustes, raskustest seoses 
õigusabi kättesaadavusega vahistamise 
korral ning juhtudest, mille puhul ei ole 
piisavalt austatud õigusnõustaja ja kliendi 
vahelise suhtluse konfidentsiaalsust44; 
kutsub komisjoni üles tähelepanelikult 
jälgima juristide olukorda Poolas; tuletab 
meelde põhiõiguse harta artikli 48 kohast 
kõigi kodanike õigust sõltumatu juristi 
nõustamisele, kaitsele ja esindamisele;

_________________ _________________
44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. tunneb muret teadete üle 
väidetavatest põhjendamatutest viivitustest 

34. võtab teadmiseks teated 
väidetavatest põhjendamatutest viivitustest 
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kohtumenetlustes, raskustest seoses 
õigusabi kättesaadavusega vahistamise 
korral ning juhtudest, mille puhul ei ole 
piisavalt austatud õigusnõustaja ja kliendi 
vahelise suhtluse konfidentsiaalsust44;

kohtumenetlustes, raskustest seoses 
õigusabi kättesaadavusega vahistamise 
korral ning juhtudest, mille puhul ei ole 
piisavalt austatud õigusnõustaja ja kliendi 
vahelise suhtluse konfidentsiaalsust44;

_________________ _________________
44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

44 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, para. 33.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tunneb muret, et alates kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuste jõustumisest 
14. veebruaril 2020. aastal võib ainult 
erakorraline kolleegium otsustada, kas 
kohtunik või kohus on sõltumatu ja 
erapooletu, jättes nii kõigis muudes 
instantsides kodanikud ilma kohtuliku 
kontrolli olulisest elemendist45;

välja jäetud

_________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para 59.

Or. pl

Muudatusettepanek 142
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tunneb muret, et alates kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuste jõustumisest 
14. veebruaril 2020. aastal võib ainult 
erakorraline kolleegium otsustada, kas 
kohtunik või kohus on sõltumatu ja 
erapooletu, jättes nii kõigis muudes 
instantsides kodanikud ilma kohtuliku 
kontrolli olulisest elemendist45;

35. tunneb muret, et alates kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuste jõustumisest 
14. veebruaril 2020. aastal võib ainult 
erakorraline kolleegium, mille sõltumatus 
ja erapooletus on kahtluse alla seatud, 
otsustada, kas kohtunik või kohus on 
sõltumatu ja erapooletu, jättes nii kõigis 
muudes instantsides kodanikud ilma 
kohtuliku kontrolli olulisest elemendist45; 
tuletab meelde, et Euroopa Kohtu 
praktika järgi kohustab õigus õiglasele 
kohtumõistmisele iga kohut omal 
algatusel kontrollima, kas ta vastab 
sõltumatuse ja erapooletuse 
kriteeriumidele; 45a

_________________ _________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para 59.

45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, para 59.
45a Euroopa Kohtu 26. märtsi 2020. aasta 
otsus liidetud kohtuasjades C-542/18 RX-
II ja C-543/18 RX-II, Simpson vs. 
nõukogu ja HG vs. komisjon, 
ECLI:EU:C:2020:232, punkt 57.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tunneb muret, et alates kõrgeima 
kohtu seaduse muudatuste jõustumisest 
14. veebruaril 2020. aastal võib ainult 
erakorraline kolleegium otsustada, kas 
kohtunik või kohus on sõltumatu ja 
erapooletu, jättes nii kõigis muudes 

35. märgib, et alates kõrgeima kohtu 
seaduse muudatuste jõustumisest 
14. veebruaril 2020. aastal võib ainult 
erakorraline kolleegium otsustada, kas 
kohtunik või kohus on sõltumatu ja 
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instantsides kodanikud ilma kohtuliku 
kontrolli olulisest elemendist45;

erapooletu;

_________________
45 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion 
of 16 January 2020, para 59.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35a. kutsub Poola ametiasutusi üles 
täielikult rakendama Euroopa 
Inimõiguste Kohtu otsuseid Poolas 
asuvate Luure Keskagentuuri 
salavanglatega seotud kohtuasjades;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada teavet ja sõnavabadus, 
sealhulgas akadeemiline vabadus

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 146
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos
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Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada teavet ja sõnavabadus, 
sealhulgas akadeemiline vabadus

Meediavabadus ja meedia mitmekesisus

Or. en

Muudatusettepanek 147
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada teavet ja sõnavabadus, 
sealhulgas akadeemiline vabadus

Õigus saada teavet ja sõnavabadus

Or. en

Muudatusettepanek 148
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35a. kordab, et meediavabadus ja 
meedia mitmekesisus on demokraatia ja 
õigusriigi lahutamatud osad ning õigus 
teavitada ja õigus olla teavitatud kuuluvad 
kesksete demokraatlike põhiväärtuste 
hulka, millele on rajatud Euroopa Liit;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. tuletab meelde, et parlament 
väljendas oma 14. septembri 2016. aasta 
resolutsioonis muret juba vastu võetud ja 
uuesti soovitatud muudatuste üle Poola 
meediaseaduses; kordab oma üleskutset 
komisjonile hinnata vastuvõetud õigusakti 
kooskõla liidu õigusega, eelkõige seoses 
avalikku meediat käsitleva õigusega;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 150
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Domènec Ruiz 
Devesa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. tuletab meelde, et parlament 
väljendas oma 14. septembri 2016. aasta 
resolutsioonis muret juba vastu võetud ja 
uuesti soovitatud muudatuste üle Poola 
meediaseaduses; kordab oma üleskutset 
komisjonile hinnata vastuvõetud õigusakti 
kooskõla liidu õigusega, eelkõige seoses 
avalikku meediat käsitleva õigusega;

36. tuletab meelde, et parlament 
väljendas oma 14. septembri 2016. aasta 
resolutsioonis muret juba vastu võetud ja 
uuesti soovitatud muudatuste üle Poola 
meediaseaduses; kordab oma üleskutset 
komisjonile hinnata vastuvõetud õigusakti 
kooskõla liidu õigusega, eelkõige 
põhiõiguste harta artikliga 11 ja avalikku 
meediat käsitleva liidu õigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
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Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Domènec Ruiz 
Devesa, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36a. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament kutsus oma 16. jaanuari 
2020. aasta resolutsioonis nõukogu üles 
käsitlema ELi lepingu artikli 7 lõikes 1 
nimetatud kuulamistel sõnavabaduse, 
sealhulgas meediavabaduse valdkonna 
uusi suundumusi; mõistab hukka 
juhtumid, kus Poola avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid on 
tsenseerinud sisu;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on väga mures selle üle, et mõned 
poliitikud kasutavad ajakirjanike vastu 
liigselt laimusüüdistusi, sealhulgas 
kriminaalõiguslike trahvide määramist ja 
ajakirjanikuna töötamise õiguse 
peatamist; kardab, et see avaldab 
ajakirjanikuametile ning ajakirjanike ja 
meedia sõltumatusele negatiivset mõju46;

välja jäetud

_________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety 
of Journalists, 2020 Annual Report, 
March 2020, p. 42.

Or. pl
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Muudatusettepanek 153
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on väga mures selle üle, et mõned 
poliitikud kasutavad ajakirjanike vastu 
liigselt laimusüüdistusi, sealhulgas 
kriminaalõiguslike trahvide määramist ja 
ajakirjanikuna töötamise õiguse peatamist; 
kardab, et see avaldab ajakirjanikuametile 
ning ajakirjanike ja meedia sõltumatusele 
negatiivset mõju46;

37. on väga mures selle üle, et mõned 
poliitikud kasutavad ajakirjanike vastu 
liigselt laimusüüdistusi, sealhulgas 
kriminaalõiguslike trahvide määramist ja 
ajakirjanikuna töötamise õiguse peatamist; 
kardab, et see avaldab ajakirjanikuametile 
ning ajakirjanike ja meedia sõltumatusele 
negatiivset mõju46; kutsub Poola 
ametiasutusi üles looma koostöös 
ajakirjanike organisatsioonidega 
sõltumatu ja erapooletu reguleeriva 
asutuse, mis jälgiks ja dokumenteeriks 
ajakirjanike vastu suunatud rünnakuid ja 
kohtuasju, mille eesmärk on sõltumatut 
meediat vaigistada või hirmutada, ja 
annaks nendest aru, ning tagama 
juurdepääsu asjakohastele 
õiguskaitsevahenditele; kutsub Poola 
ametiasutusi üles täielikult rakendama 
Euroopa Nõukogu soovitust 
CM/Rec(2016)4 ajakirjanduse kaitse ning 
ajakirjanike ja muude meediakeskkonna 
osalejate turvalisuse kohta;

_________________ _________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on väga mures selle üle, et mõned 
poliitikud kasutavad ajakirjanike vastu 
liigselt laimusüüdistusi, sealhulgas 
kriminaalõiguslike trahvide määramist ja 
ajakirjanikuna töötamise õiguse peatamist; 
kardab, et see avaldab ajakirjanikuametile 
ning ajakirjanike ja meedia sõltumatusele 
negatiivset mõju46;

37. on väga mures selle üle, et mõned 
poliitikud kasutavad ajakirjanike vastu 
liigselt laimusüüdistusi, sealhulgas 
kriminaalõiguslike trahvide määramist ja 
ajakirjanikuna töötamise õiguse peatamist; 
kardab, et see avaldab ajakirjanikuametile 
ning ajakirjanike ja meedia sõltumatusele 
negatiivset mõju46; kutsub komisjoni üles 
esitama ettepanekut direktiivi kohta, mis 
oleks suunatud üldsuse osalemise vastaste 
strateegiliste hagide (SLAPP) vastu, et 
kaitsta liidu meediat pahatahtlike 
kohtuasjade eest, mille eesmärk on 
sundida neid vaikima, neid hirmutada või 
nad pankrotti viia;

_________________ _________________
46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

46 Council of Europe Platform to Promote 
the Protection of Journalism and Safety of 
Journalists, 2020 Annual Report, March 
2020, p. 42.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. väljendab muret akadeemikute ja 
Poola ombudsmani vastu algatatud 
laimuvaidluste kasutamise ja nendega 
ähvardamise üle; kutsub Poola 
ametiasutusi üles austama sõna- ja 
akadeemilist vabadust; mõistab hukka 
katsed vaigistada Poola ombudsmani kui 
Poola põhiseaduses sätestatud sõltumatut 
institutsiooni;
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Or. en

Muudatusettepanek 156
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Tomas Tobé, Javier 
Zarzalejos, Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. tunneb muret juhtumite pärast, 
kus ajakirjanikke peetakse kinni oma töö 
tegemise eest liikumispiirangute vastastest 
meeleavaldustest teavitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37b. tunneb muret Poola ametiasutuste 
viimaste aastate tegevuse pärast, 
sealhulgas avalik-õigusliku ringhäälingu 
kujundamine valitsusmeelseks 
ringhäälinguks, sõltumatu või 
eriarvamusel oleva avaliku meedia ja 
nende juhtorganite takistamine ning 
ringhäälingu edastatava sisu kontroll, 
mille viimane näide hõlmab Poola avalik-
õiguslikku raadiot Troika, mida süüdistati 
edetabelite tipus oleva valitsusvastase 
laulu tsenseerimises, nii et peagi pärast 
edetabeleid tutvustava programmi 
esitamist olid raadiokanali veebisaidil 
seda laulu kajastavad veebilingid ja 
uudised kättesaamatud; märgib 
kahetsusega, et Poola on langenud alates 
2015. aastast maailma 
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ajakirjandusvabaduse indeksis 18. kohalt 
62. kohale; tuletab meelde, et ELi 
põhiõiguste harta artiklis 11 sedastatakse, 
et meediavabadust ja meedia 
mitmekesisust tuleb austada; tuletab 
meelde, et Poola põhiseaduse artikliga 54 
tagatakse sõnavabadus ja keelatakse 
tsensuur;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kutsub Poola parlamenti üles 
tunnistama kehtetuks 18. detsembri 
1998. aasta riikliku mälu instituuti ja 
Poola rahva vastaste kuritegude eest 
süüdistuse esitamise komiteed käsitleva 
seaduse peatükki 6c, mis ohustab 
sõnavabadust ja sõltumatut uurimistööd, 
muutes Poola ja Poola kodanike maine 
kahjustamise (näiteks süüdistades Poolat 
või Poola kodanikke holokaustis 
osalemises) tsiviilõigusrikkumiseks, mille 
kohta võib esitada hagi tsiviilkohtule47;

välja jäetud

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Muudatusettepanek 159
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kutsub Poola parlamenti üles 
tunnistama kehtetuks 18. detsembri 
1998. aasta riikliku mälu instituuti ja 
Poola rahva vastaste kuritegude eest 
süüdistuse esitamise komiteed käsitleva 
seaduse peatükki 6c, mis ohustab 
sõnavabadust ja sõltumatut uurimistööd, 
muutes Poola ja Poola kodanike maine 
kahjustamise (näiteks süüdistades Poolat 
või Poola kodanikke holokaustis 
osalemises) tsiviilõigusrikkumiseks, mille 
kohta võib esitada hagi tsiviilkohtule47;

välja jäetud

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. pl

Muudatusettepanek 160
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kutsub Poola parlamenti üles 
tunnistama kehtetuks 18. detsembri 
1998. aasta riikliku mälu instituuti ja 
Poola rahva vastaste kuritegude eest 
süüdistuse esitamise komiteed käsitleva 
seaduse peatükki 6c, mis ohustab 
sõnavabadust ja sõltumatut uurimistööd, 
muutes Poola ja Poola kodanike maine 
kahjustamise (näiteks süüdistades Poolat 
või Poola kodanikke holokaustis 
osalemises) tsiviilõigusrikkumiseks, mille 
kohta võib esitada hagi tsiviilkohtule47;

välja jäetud

_________________
47 See as well the Statement of 28 June 
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2018 by the OSCE Representative on 
Freedom of the Media.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kogunemisvabadus välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 
2015. aasta avalike kogunemiste seadusest 
(mida on muudetud 13. detsembril 
2016. aastal) sätted, millega 
prioriseeritakse valitsuse heaks kiidetud 
„tsüklilisi“ kogunemisi;48 nõuab 
tungivalt, et ametiasutused hoiduksid 
kohaldamast kriminaalkaristusi isikutele, 
kes osalevad rahumeelsetel kogunemistel 
või millegi vastastel meeleavaldustel ning 
loobuda kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele;

välja jäetud

_________________



AM\1206319ET.docx 99/155 PE652.541v01-00

ET

48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl

Muudatusettepanek 163
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 2015. aasta 
avalike kogunemiste seadusest (mida on 
muudetud 13. detsembril 2016. aastal) 
sätted, millega prioriseeritakse valitsuse 
heaks kiidetud „tsüklilisi“ kogunemisi;48 
nõuab tungivalt, et ametiasutused 
hoiduksid kohaldamast kriminaalkaristusi 
isikutele, kes osalevad rahumeelsetel 
kogunemistel või millegi vastastel 
meeleavaldustel ning loobuda 
kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele;

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 2015. aasta 
avalike kogunemiste seadusest (mida on 
muudetud 13. detsembril 2016. aastal) 
sätted, millega prioriseeritakse valitsuse 
heaks kiidetud „tsüklilisi“ kogunemisi;48 
nõuab tungivalt, et ametiasutused 
hoiduksid kohaldamast kriminaalkaristusi 
isikutele, kes osalevad rahumeelsetel 
kogunemistel või millegi vastastel 
meeleavaldustel ning loobuda 
kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele; nõuab 
tungivalt, et ametiasutused tagaksid ka 
rahumeelsete kogunemiste piisava kaitse; 
väljendab muret selle pärast, et 
kohaldatakse avalike kogunemiste keeldu, 
ilma et COVID-19 pandeemia tõttu oleks 
kehtestatud loodusõnnetusest tingitud 
eriolukord, ja rõhutab, et COVID-19 kriisi 
ajal kogunemisõigust piirates tuleb 
kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet;

_________________ _________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.
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Or. en

Muudatusettepanek 164
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 2015. aasta 
avalike kogunemiste seadusest (mida on 
muudetud 13. detsembril 2016. aastal) 
sätted, millega prioriseeritakse valitsuse 
heaks kiidetud „tsüklilisi“ kogunemisi;48 
nõuab tungivalt, et ametiasutused 
hoiduksid kohaldamast kriminaalkaristusi 
isikutele, kes osalevad rahumeelsetel 
kogunemistel või millegi vastastel 
meeleavaldustel ning loobuda 
kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele;

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 2015. aasta 
avalike kogunemiste seadusest (mida on 
muudetud 13. detsembril 2016. aastal) 
sätted, millega prioriseeritakse valitsuse 
heaks kiidetud „tsüklilisi“ kogunemisi;48 
nõuab tungivalt, et ametiasutused 
hoiduksid kohaldamast kriminaalkaristusi 
isikutele, kes osalevad rahumeelsetel 
kogunemistel või millegi vastastel 
meeleavaldustel ning loobuda 
kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele; kutsub 
ametiasutusi tagama rahumeelsete 
kogunemiste korral piisava kaitse ja 
mõistma kohut nende üle, kes ründavad 
vägivaldselt rahumeelsete kogunemiste 
osalejaid;

_________________ _________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 
2015. aasta avalike kogunemiste seadusest 
(mida on muudetud 13. detsembril 
2016. aastal) sätted, millega 
prioriseeritakse valitsuse heaks kiidetud 
„tsüklilisi“ kogunemisi;48 nõuab 
tungivalt, et ametiasutused hoiduksid 
kohaldamast kriminaalkaristusi isikutele, 
kes osalevad rahumeelsetel kogunemistel 
või millegi vastastel meeleavaldustel ning 
loobuda kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele;

39. tuletab meelde, et 2. aprillil 2017 
jõustus avalikke kogunemisi käsitleva 
seaduse muudatus, millega muudeti selle 
seaduse artikli 12 lõiget 1, kuhu lisati 
reegel, mille kohaselt ei tohi eri 
kogunemised toimuda üksteisest vähem 
kui 100 meetri kaugusel; seega vähendab 
muudatus ohtu samal ajal peetavatel 
kogunemistel osalejate ohutusele, 
suurendades nendevahelist kaugust, 
samas kui osalejad saavad arvamust 
avaldada; tuletab meelde, et isikutel või 
organisatsioonidel on õigus kogunemisi 
korraldada, kui 24. juuli 2015. aasta 
seaduses sätestatud vorminõuded on 
täidetud;

_________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl

Muudatusettepanek 166
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele austada kogunemisvabadust ja 
eemaldada praegusest 24. juuli 2015. aasta 
avalike kogunemiste seadusest (mida on 
muudetud 13. detsembril 2016. aastal) 
sätted, millega prioriseeritakse valitsuse 
heaks kiidetud „tsüklilisi“ kogunemisi;48 
nõuab tungivalt, et ametiasutused 
hoiduksid kohaldamast kriminaalkaristusi 
isikutele, kes osalevad rahumeelsetel 
kogunemistel või millegi vastastel 
meeleavaldustel ning loobuda 
kriminaalsüüdistuste esitamisest 
rahumeelsetele meeleavaldajatele;

39. tuletab meelde, et isikutel või 
organisatsioonidel on õigus kogunemisi 
korraldada pärast seda, kui 24. juuli 2015. 
aasta seaduses sätestatud vorminõuded on 
täidetud, ning et politseinikud võtavad 
meetmeid ainult nende isikute suhtes, kes 
rikuvad kehtivat õiguskorda, ja püüavad 
eelkõige eraldada nad teistest 
kogunemisel osalejatest, kes väljendavad 
oma seisukohti rahumeelselt; tuletab 
lisaks meelde, et konstitutsioonikohus on 
juhtinud tähelepanu sellele, et tsükliliste 
kogunemiste institutsiooni loomine on 
kogunemisvabaduse kasutamise 
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õigusraamistiku määratlemise täiendav ja 
uus viis;

_________________
48 See as well the Communication of 23 
April 2018 by UN Experts to urge Poland 
to ensure free and full participation at 
climate talks.

Or. pl

Muudatusettepanek 167
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ühinemisvabadus välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 168
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub Poola valitsust üles 
muutma 15. septembri 2017. aasta 
seadust, mis käsitleb riiklikku vabaduse 
instituuti ja kodanikuühiskonna 
arendamise riiklikku keskust,49 et tagada 
kriitiliste kodanikuühiskonna rühmade 
juurdepääs riiklikule rahastamisele ja 
avaliku sektori vahendite jagamine 
kodanikuühiskonnale õiglasel, 
erapooletul ja läbipaistval viisil, millega 

välja jäetud
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tagatakse pluralistlik esindatus;
_________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. pl

Muudatusettepanek 169
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub Poola valitsust üles muutma 
15. septembri 2017. aasta seadust, mis 
käsitleb riiklikku vabaduse instituuti ja 
kodanikuühiskonna arendamise riiklikku 
keskust,49 et tagada kriitiliste 
kodanikuühiskonna rühmade juurdepääs 
riiklikule rahastamisele ja avaliku sektori 
vahendite jagamine kodanikuühiskonnale 
õiglasel, erapooletul ja läbipaistval viisil, 
millega tagatakse pluralistlik esindatus;

40. kutsub Poola valitsust üles muutma 
15. septembri 2017. aasta seadust, mis 
käsitleb riiklikku vabaduse instituuti ja 
kodanikuühiskonna arendamise riiklikku 
keskust,49 et tagada kriitiliste 
kodanikuühiskonna rühmade juurdepääs 
riiklikule rahastamisele ja avaliku sektori 
vahendite jagamine kodanikuühiskonnale 
õiglasel, erapooletul ja läbipaistval viisil, 
millega tagatakse pluralistlik esindatus; 
kutsub komisjoni üles hindama Euroopa 
organisatsioonide ja 
mittetulundusühenduste põhikirja 
teostatavust, et tagada täielik 
ühinemisvabadus kogu liidus; kordab 
oma üleskutset rahastada piisavalt 
kõnealuseid organisatsioone liidu tasandi 
eri rahastamisvahenditega, nagu 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 õiguste ja väärtuste programm ja 
teised liidu katseprojektid;

_________________ _________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub Poola valitsust üles 
muutma 15. septembri 2017. aasta 
seadust, mis käsitleb riiklikku vabaduse 
instituuti ja kodanikuühiskonna 
arendamise riiklikku keskust,49 et tagada 
kriitiliste kodanikuühiskonna rühmade 
juurdepääs riiklikule rahastamisele ja 
avaliku sektori vahendite jagamine 
kodanikuühiskonnale õiglasel, 
erapooletul ja läbipaistval viisil, millega 
tagatakse pluralistlik esindatus;

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

_________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft 
Act of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. pl
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Muudatusettepanek 171
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub Poola valitsust üles muutma 
15. septembri 2017. aasta seadust, mis 
käsitleb riiklikku vabaduse instituuti ja 
kodanikuühiskonna arendamise riiklikku 
keskust49, et tagada kriitiliste 
kodanikuühiskonna rühmade juurdepääs 
riiklikule rahastamisele ja avaliku sektori 
vahendite jagamine kodanikuühiskonnale 
õiglasel, erapooletul ja läbipaistval viisil, 
millega tagatakse pluralistlik esindatus;

40. kutsub Poola valitsust üles muutma 
15. septembri 2017. aasta seadust, mis 
käsitleb riiklikku vabaduse instituuti ja 
kodanikuühiskonna arendamise riiklikku 
keskust49, et tagada kriitiliste 
kodanikuühiskonna rühmade juurdepääs 
riiklikule rahastamisele kõigil tasanditel ja 
avaliku sektori vahendite jagamine 
kodanikuühiskonnale õiglasel, erapooletul 
ja läbipaistval viisil, pidevalt kahanevas 
ruumis, et see töötaks ja tagaks 
pluralistliku esindatuse; nõuab õiguste ja 
väärtuste programmi kiiret vastuvõtmist ja 
liidu väärtuste suuna piisavat 
rahastamist;

_________________ _________________
49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

49 OSCE/ODIHR, Opinion on the Draft Act 
of Poland on the National Freedom 
Institute - Centre for the Development of 
Civil Society, Warsaw, 22 August 2017.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 173
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. kordab oma järeldust, mille esitas 
oma 14. septembri 2016. aasta 
resolutsioonis, et 10. juuni 2016. aasta 
terrorismivastase tegevuse seaduses ja 
salajase järelevalve rakendamist 
käsitlevas 6. aprilli 1990. aasta 
politseiseaduses kehtestatud 
menetluslikud tagatised ja materiaalsed 
tingimused ei ole piisavad, et ära hoida 
selle liigset kasutamist või põhjendamatut 
sekkumist üksikisikute (sealhulgas 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
liidrite) eraellu ja andmekaitsesse;50 
kordab oma üleskutset komisjonile 
hinnata vastuvõetud õigusakti kooskõla 
liidu õigusega ja nõuab tungivalt, et Poola 
ametiasutused austaksid täielikult kõigi 
kodanike eraelu puutumatust;

välja jäetud

_________________
50 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, paras 39-40. See as well 
Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full 
participation at climate talks, 23 April 
2018.

Or. pl

Muudatusettepanek 174
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. kordab oma järeldust, mille esitas 
oma 14. septembri 2016. aasta 
resolutsioonis, et 10. juuni 2016. aasta 
terrorismivastase tegevuse seaduses ja 
salajase järelevalve rakendamist 
käsitlevas 6. aprilli 1990. aasta 
politseiseaduses kehtestatud 
menetluslikud tagatised ja materiaalsed 
tingimused ei ole piisavad, et ära hoida 
selle liigset kasutamist või põhjendamatut 
sekkumist üksikisikute (sealhulgas 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
liidrite) eraellu ja andmekaitsesse;50 
kordab oma üleskutset komisjonile 
hinnata vastuvõetud õigusakti kooskõla 
liidu õigusega ja nõuab tungivalt, et Poola 
ametiasutused austaksid täielikult kõigi 
kodanike eraelu puutumatust;

41. rõhutab, et 10. juuni 2016. aasta 
terrorismivastase tegevuse seadus annab 
õigusliku aluse Poolas vastu võetud 
terrorismivastase tegevuse süsteemsetele 
lahendustele ja selle sätete eesmärk on 
muu hulgas võimaldada ametiasutustel ja 
muudel üksustel võtta tõhusaid ja 
proportsionaalseid meetmeid 
terroriohtude vastu; juhib seetõttu 
tähelepanu asjaolule, et selles seaduses 
kehtestatud operatiivseire tegemise 
võimalusi käsitlevad sätted osutavad 
ainult isikule, keda kahtlustatakse 
võimalikus seotuses terroriaktiga ja kes ei 
ole Poola kodanik; rõhutab lisaks, et 
Poolas töötlevad ametiasutused teavet, 
sealhulgas isikuandmeid, kooskõlas 
põhimõtetega, mis on sätestatud 
kuritegevuse ennetamise ja tõkestamise 
raames töödeldavate isikuandmete kaitset 
käsitleva 14. detsembri 2018. aasta 
seaduse sätetes ning 5. augusti 
2010. aasta seaduses salastatud teabe 
kaitse kohta, samuti teatavate 
ametiasutuste tegevust reguleerivates 
eeskirjades; juhib tähelepanu sellele, et 
eelnimetatud õigusaktides sätestatud 
eeskirjad on kooskõlas selles valdkonnas 
kehtestatud ELi õiguse standarditega, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. aprilli 2016. aasta 
direktiiviga (EL) 2016/680, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
süütegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK; märgib, et 4. aprilli 1990. 
aasta politseiseaduse artikli 20 kohaselt on 
politseil õigus töödelda teavet, sealhulgas 
isikuandmeid, kooskõlas oma 
kohustuslike ülesannetega ja järgides 
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õiguslikke piiranguid; juhib tähelepanu 
sellele, et operatiivseiret (varjatud 
järelevalvet) võib teha ainult kohtu 
nõusolekul, tingimusel et selle eesmärk on 
leida ja tuvastada selle seaduse artikli 19 
lõike 1 punktides 1–9 sätestatud tahtlike 
kuritegude toimepanijad ning hankida ja 
koondada riigiprokuratuuri poolt 
konfiskeeritavaid tõendeid, ja tingimusel, 
et muud meetmed on osutunud 
ebatõhusaks või ei ole kasulikud; juhib 
tähelepanu asjaolule, et see seadus lubab 
politseil kiireloomulistel juhtudel, kui 
teave võib kaduma minna või kuriteo 
tõendid võidakse hävitada või need võivad 
hävida, kasutada pädeva prokuröri 
kirjalikul nõusolekul seda õigust ilma 
kohtu nõusolekuta; märgib, et 
sellegipoolest peab politsei samal ajal 
pöörduma vastava sätte väljaandmiseks 
kohtu poole; juhib tähelepanu sellele, et 
kui kohus ei anna nõusolekut viie päeva 
jooksul alates operatiivkontrolli tegemise 
määruse kuupäevast, kontroll peatatakse 
ja selle käigus kogutud materjalid 
protokollitakse, kui registreeritakse nende 
hävitamine; märgib, et kohaldatakse 
kohtuliku ja prokuratuuripoolse kontrolli 
põhimõtet;

_________________
50 UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, paras 39-40. See as well 
Communication by UN Experts to urge 
Poland to ensure free and full 
participation at climate talks, 23 April 
2018.

Or. pl

Muudatusettepanek 175
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. on sügavalt mures, et 22. aprillil 
2020. aastal edastas Poola digiküsimuste 
ministeerium rahvastiku üldisest 
elektroonilisest registreerimissüsteemist 
PESEL isikuandmeid postiteenuste 
osutajale, eesmärgiga hõlbustada 10. mail 
2020. aastal posti teel toimuvate 
presidendivalimiste korraldamist, 
hoolimata nõuetekohase õigusliku aluse 
puudumisest, kuna Poola parlament võttis 
ainult posti teel korraldatavaid valimisi 
võimaldava seaduseelnõu vastu alles 
7. mail 2020; märgib, et PESELi register 
ei ole valijate register ja hõlmab ka teiste 
ELi liikmesriikide kodanike 
isikuandmeid, mistõttu võib selline 
isikuandmete ülekandmine olla vastuolus 
määrusega (EL) 2016/679; tuletab 
meelde, et Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arutas seda küsimust oma 5. mai 
2020. aasta kohtumisel ja rõhutas oma 
hilisemas avalduses, et riigiasutused 
võivad avaldada teavet 
valimisnimekirjadesse kantud isikute 
kohta, kuid ainult juhul, kui see on 
liikmesriigi õiguses konkreetselt lubatud;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaalharidus välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 177
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaalharidus välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaalharidus Terviklik seksuaalharidus

Or. en

Muudatusettepanek 179
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaalharidus Haridus

Or. pl

Muudatusettepanek 180
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaalharidus Haridus

Or. pl

Muudatusettepanek 181
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis 
esitati Seimile „pedofiilia peatamise“ 
algatuse raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki 
isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse 
valdkonnas tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus õpetamise eest inimeste 
seksuaalsuse, tervise ja intiimsuhete 
teemal; rõhutab tervishoiu ja 
seksuaalhariduse olulisust;

välja jäetud

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 182
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Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis 
esitati Seimile „pedofiilia peatamise“ 
algatuse raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki 
isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse 
valdkonnas tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus õpetamise eest inimeste 
seksuaalsuse, tervise ja intiimsuhete 
teemal; rõhutab tervishoiu ja 
seksuaalhariduse olulisust;

välja jäetud

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 

42. rõhutab, et karistusseadustiku 
muutmise eelnõu töötati välja „pedofiilia 
peatamise“ kodanikualgatuse raames ja 
selles viidatakse pedofiilse käitumise 
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seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki 
isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse 
valdkonnas tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus õpetamise eest inimeste 
seksuaalsuse, tervise ja intiimsuhete 
teemal; rõhutab tervishoiu ja 
seksuaalhariduse olulisust;

propageerimise kriminaliseerimisele, ning 
rõhutab, et see ei tähenda hariduse 
kriminaliseerimist, vaid pedofiilia 
propageerimise keeldu;

_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 184
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki 
isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse 

42. rõhutab, et karistusseadustiku 
muutmise eelnõu töötati välja „pedofiilia 
peatamise“ kodanikualgatuse raames ja 
selles viidatakse pedofiilse käitumise 
propageerimise kriminaliseerimisele; 
rõhutab, et see ei tähenda hariduse 
kriminaliseerimist, vaid pedofiilia 
propageerimise keeldu;
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valdkonnas tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus õpetamise eest inimeste 
seksuaalsuse, tervise ja intiimsuhete 
teemal; rõhutab tervishoiu ja 
seksuaalhariduse olulisust;
_________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. pl

Muudatusettepanek 185
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki isikuid 
ja eelkõige lapsevanemaid, õpetajaid ja 
seksuaalkasvatuse valdkonnas tegutsejaid 
kuni kolmeaastane vanglakaristus 
õpetamise eest inimeste seksuaalsuse, 
tervise ja intiimsuhete teemal; rõhutab 
tervishoiu ja seksuaalhariduse olulisust;

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki isikuid 
ja eelkõige lapsevanemaid, õpetajaid ja 
seksuaalkasvatuse valdkonnas tegutsejaid 
kuni kolmeaastane vanglakaristus 
õpetamise eest inimeste seksuaalsuse, 
tervise ja intiimsuhete teemal; rõhutab 
tervishoiu ja seksuaalhariduse olulisust; 
kutsub Poola parlamenti üles hoiduma 
seaduseelnõu vastuvõtmisest, millega 
muudetakse Poola karistusseadustiku 
artiklit 200b, ja kutsub Poola ametiasutusi 
üles tagama noortele ligipääs Maailma 
Terviseorganisatsiooni standarditega 
vastavale terviklikule seksuaalharidusele 
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ning et sellise hariduse ja teabe andjaid 
toetatakse faktipõhiselt ja objektiivselt;

_________________ _________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) äärmiselt ebamääraste, 
laiaulatuslike ja ebaproportsionaalsete 
sätete pärast, mille tegelik eesmärk on 
kriminaliseerida seksuaalkasvatuse 
pakkumine alaealistele ning mille 
kohaldamisala tõttu ähvardab kõiki isikuid 
ja eelkõige lapsevanemaid, õpetajaid ja 
seksuaalkasvatuse valdkonnas tegutsejaid 
kuni kolmeaastane vanglakaristus 
õpetamise eest inimeste seksuaalsuse, 
tervise ja intiimsuhete teemal; rõhutab 
tervishoiu ja seksuaalhariduse olulisust;

42. kordab oma 14. novembri 
2019. aasta resolutsioonis väljendatud 
sügavat muret (mida jagas ka Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik51) 
seaduseelnõu (millega muudetakse Poola 
karistusseadustiku artiklit 200b, mis esitati 
Seimile „pedofiilia peatamise“ algatuse 
raames) originaalteksti äärmiselt 
ebamääraste, laiaulatuslike ja 
ebaproportsionaalsete sätete pärast, mille 
tegelik eesmärk on kriminaliseerida 
seksuaalkasvatuse pakkumine alaealistele 
ning mille kohaldamisala tõttu ähvardab 
kõiki isikuid ja eelkõige lapsevanemaid, 
õpetajaid ja seksuaalkasvatuse valdkonnas 
tegutsejaid kuni kolmeaastane 
vanglakaristus õpetamise eest inimeste 
seksuaalsuse, tervise ja intiimsuhete 
teemal; rõhutab tervishoiu ja 
seksuaalhariduse olulisust;

_________________ _________________
51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

51 Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Statement of 14 April 
2020.

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42a. rõhutab, et eakohane ja 
tõenduspõhine terviklik seksuaalharidus 
on tähtis, et arendada noorte oskuseid 
luua terveid, võrdseid, hoolivaid ja 
turvalisi suhteid, mis on diskrimineerimis-
, sunni- ja vägivallavabad; on veendunud, 
et põhjalikul seksuaalharidusel on 
positiivne mõju ka soolisele 
võrdõiguslikkusele, sealhulgas kahjulike 
soopõhiste normide ja soolise vägivallaga 
seotud hoiakute muutumine, 
lähisuhtevägivalla, seksuaalse sunni, 
homofoobia ja transfoobia ennetamine, 
seksuaalsest vägivallast, seksuaalsest 
ärakasutamisest või kuritarvitamisest 
rääkimine ja noorte julgustamine abi 
otsimisel; nõuab tungivalt, et Poola 
tagaks kõikidele põhi- ja 
keskkooliõpilastele ligipääsu teaduslikult 
tõestatud ja terviklikule 
seksuaalharidusele kooskõlas Maailma 
Terviseorganisatsiooni standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42a. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu kohaselt peab liit 
täielikult austama „liikmesriikide 
vastutust õpetuse sisu ja 
haridussüsteemide korralduse eest“ ning 
samal ajal on tal ülesanne toetada, 



AM\1206319ET.docx 117/155 PE652.541v01-00

ET

täiendada ja koordineerida hariduse 
arengut;

Or. pl

Muudatusettepanek 189
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 190
Roberta Metsola, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 191
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 192
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused

Perekonnaõigus

Or. pl

Muudatusettepanek 193
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
seonduvad õigused

Naiste õigused

Or. en

Muudatusettepanek 194
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 

välja jäetud
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surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs 
tervishoiule, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;
_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Muudatusettepanek 195
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs 
tervishoiule, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

välja jäetud

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en
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Muudatusettepanek 196
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs 
tervishoiule, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

välja jäetud

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
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surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs tervishoiule, 
kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs tervishoiule, 
kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52; palub Poola 
parlamendil tagasi lükata kõik 
seadusandlikud ettepanekud, mille 
eesmärk on veelgi vähendada naiste 
seksuaal- ja reproduktiivõigusi; kinnitab 
vankumatult, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste teenuste keelamine on naiste ja 
tütarlaste vastu suunatud vägivalla vorm; 
kutsub Poola ametiasutusi üles 
tunnistama naiste võõrandamatut õigust 
füüsilistele ja iseseisvatele otsustele seoses 
õigusega pääseda ligi kõikidele 
reproduktiivtervise teenustele, sealhulgas 
ohutule ja seaduslikule abordile, ning 
võtma meetmeid, et rakendada täielikult 
Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid 
Poola suhtes algatatud kohtuasjades, 
arvestades, et kohus on otsustanud, et 
piiravad abordiseadused ja puudulik 
rakendamine on vastuolus inimõigustega;

_________________ _________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 

43. tuletab meelde, et igaühel on õigus 
elule ja see on ülekaalukas õigus, millele 
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15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs 
tervishoiule, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

tugineb kogu õiguskorra olemasolu ja mis 
on Euroopa Liidu alus;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Muudatusettepanek 199
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs tervishoiule, 
kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral, 
sisuliselt keelates sellega Poolas 
juurdepääsu aborditeenustele, kuna 
enamik seaduslikke aborte tehakse sellel 
põhjusel, ning rõhutab, et üldine 
juurdepääs tervishoiule, kaasa arvatud 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ning 
seonduvate õiguste valdkonnas, kuulub 
põhiliste inimõiguste hulka52;

_________________ _________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 52 See as well Statement of 22 March 2018 
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by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs tervishoiule, 
kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

43. tuletab meelde, et vastavalt 
põhiõiguste hartale, Euroopa inimõiguste 
konventsioonile ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikale on naiste seksuaal- ja 
reproduktiivtervis seotud mitme 
inimõigusega, sealhulgas õigus elule ja 
väärikusele, õigus kaitsele ebainimliku ja 
inimväärikust alandava kohtlemise eest, 
õigus tervishoiule, õigus eraelu 
puutumatusele, õigus haridusele ja 
mittediskrimineerimisele, mida kajastab 
ka Poola põhiseadus;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tuletab meelde, et parlament on 
juba oma 14. septembri 2016. aasta ja 
15. novembri 2017. aasta resolutsioonides 
olnud väga kriitiline mis tahes 
seadusandliku ettepaneku suhtes, millega 
keelataks abordi tegemine loote raske või 
surmaga lõppeva väärarengu korral ning 
rõhutab, et üldine juurdepääs 
tervishoiule, kaasa arvatud seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 
õiguste valdkonnas, kuulub põhiliste 
inimõiguste hulka52;

43. rõhutab, et perekonna 
planeerimist, inimloote kaitset ja raseduse 
katkestamise lubatavust käsitleva 7. 
jaanuari 1993. aasta seaduse muutmise 
eelnõu, mille üle peetakse Poola 
parlamendis läbirääkimisi, on 
kodanikualgatus, mida arutatakse 
kohaldatavate õigusnormide alusel; 
märgib siiski, et Poola Vabariigi valitsus 
ei tööta praegu abordi kättesaadavust 
reguleeriva seaduse muutmise kallal;

_________________
52 See as well Statement of 22 March 2018 
by UN Experts advising the UN Working 
Group on discrimination against women, 
and Statement of 14 April 2020 by the 
Council of Europe Commissioner for 
Human Rights.

Or. pl

Muudatusettepanek 202
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43a. tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi kriitikat Poola valitsuse 
hoiaku suhtes, mis puudutab naiste 
õigusi; kutsub Poola valitsust üles võtma 
kindlat seisukohta naiste õiguste 
küsimuses; kutsub Poolat üles sellega 
seoses austama Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikat;

Or. en

Muudatusettepanek 203
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43b. rõhutab, et liidul on seksuaal- ja 
reproduktiivtervise valdkonnas täiendav ja 
toetav pädevus, samas kui seadusandlik 
võim on selles valdkonnas liikmesriikidel;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. tuletab meelde, et varasemad 
katsed abordiõigust veelgi piirata, mis on 
Poolas juba üks kõige piiratumaid õigusi 
kogu Euroopa Liidus, peatati 2016. ja 
2018. aastal Poola kodanike massilise 
vastuseisu tõttu, mida väljendati nn musta 
reede marssidel; nõuab niisuguse seaduse 
kehtetuks tunnistamist, millega piiratakse 
naiste ja tütarlaste puhul 
hädaabikontratseptiivide kättesaadavust;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 205
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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44. tuletab meelde, et varasemad 
katsed abordiõigust veelgi piirata, mis on 
Poolas juba üks kõige piiratumaid õigusi 
kogu Euroopa Liidus, peatati 2016. ja 
2018. aastal Poola kodanike massilise 
vastuseisu tõttu, mida väljendati nn musta 
reede marssidel; nõuab niisuguse seaduse 
kehtetuks tunnistamist, millega piiratakse 
naiste ja tütarlaste puhul 
hädaabikontratseptiivide kättesaadavust;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 206
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. tuletab meelde, et varasemad 
katsed abordiõigust veelgi piirata, mis on 
Poolas juba üks kõige piiratumaid õigusi 
kogu Euroopa Liidus, peatati 2016. ja 
2018. aastal Poola kodanike massilise 
vastuseisu tõttu, mida väljendati nn musta 
reede marssidel; nõuab niisuguse seaduse 
kehtetuks tunnistamist, millega piiratakse 
naiste ja tütarlaste puhul 
hädaabikontratseptiivide kättesaadavust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 207
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. tuletab meelde, et varasemad 
katsed abordiõigust veelgi piirata, mis on 
Poolas juba üks kõige piiratumaid õigusi 

välja jäetud
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kogu Euroopa Liidus, peatati 2016. ja 
2018. aastal Poola kodanike massilise 
vastuseisu tõttu, mida väljendati nn musta 
reede marssidel; nõuab niisuguse seaduse 
kehtetuks tunnistamist, millega piiratakse 
naiste ja tütarlaste puhul 
hädaabikontratseptiivide kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. tuletab meelde, et varasemad 
katsed abordiõigust veelgi piirata, mis on 
Poolas juba üks kõige piiratumaid õigusi 
kogu Euroopa Liidus, peatati 2016. ja 
2018. aastal Poola kodanike massilise 
vastuseisu tõttu, mida väljendati nn musta 
reede marssidel; nõuab niisuguse seaduse 
kehtetuks tunnistamist, millega piiratakse 
naiste ja tütarlaste puhul 
hädaabikontratseptiivide kättesaadavust;

44. tuletab meelde, et rahvusvahelises 
õiguses ei tunnustata nn abordiõigust ja 
sellist õigust ei tunnustata üheski siduvas 
lepingus ning et Euroopa Inimõiguste 
Kohus on korduvalt rõhutanud, et õigust 
eraelule ei saa tõlgendada nõusoleku 
andmisena nn abordiõigusele; tuletab 
meelde, et peale selle ei saa sellist õigust 
pidada rahvusvahelisest tavast tulenevaks, 
kuna enamikus riikides, kus lubatakse 
aborti teha, kujutab selline juurdepääs 
endast kriminaalkohtulikku puutumatust 
ja seda ei määratleta õigusena;

Or. pl

Muudatusettepanek 209
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44a. rõhutab, et raseduse katkestada 
otsustavad naised kas reisivad teise riiki, 
et kasutada turvalisi ja seaduslikke 
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aborditeenuseid, või läbivad koduriigis 
potentsiaalselt ohtlikud protseduurid, mis 
võivad seada ohtu nende elu; rõhutab 
veelkord, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste teenuste keelamine on naiste ja 
tüdrukute vastu suunatud vägivalla vorm;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Sylwia Spurek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44a. märgib, et justiitsminister koostas 
2016. aastal ettepaneku denonsseerida 
Istanbuli konventsioon, mis on kõige 
põhjalikum vahend soopõhise vägivalla 
ennetamise nimel õiguslikult siduvate 
standardite kehtestamiseks; väljendab 
sügavat muret Poola asejustiitsministri 
hiljutise avalduse pärast, et Poola peaks 
konventsiooni denonsseerima;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 212
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 213
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes ksenofoobse ja fašistliku 
vaenukuriteo või vaenukõnega ning 
mõista need sügavalt hukka53;

välja jäetud

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 
14; UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. pl
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Muudatusettepanek 214
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes ksenofoobse ja fašistliku 
vaenukuriteo või vaenukõnega ning mõista 
need sügavalt hukka53;

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes ksenofoobse ja fašistliku 
vaenukuriteo või vaenukõnega ning mõista 
need sügavalt hukka53; nõuab tungivalt 
kõikide vajalike meetmete võtmist 
jõuliseks võitlemiseks rassistliku 
vihakõnega ja vägivalla õhutamisega, 
sealhulgas internetis, ja et avaliku elu 
tegelased, sealhulgas poliitikud ja 
meediaametnikud, mõistaksid hukka 
rassistliku vihakõne ja hoiduksid sellest, 
et kaotada eelarvamused rahvus- ja 
etniliste vähemuste, rändajate, pagulaste 
ja varjupaigataotlejate suhtes ja 
negatiivne suhtumine nendesse, ning et 
rakendataks tõhusalt selliseid seadusi, 
millega kuulutatakse ebaseaduslikuks 
erakonnad või organisatsioonid, mis 
propageerivad või õhutavad rassilist 
diskrimineerimist;

_________________ _________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes ksenofoobse ja fašistliku 
vaenukuriteo või vaenukõnega ning 
mõista need sügavalt hukka53;

45. 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 nende suure sotsiaalse 
kahjulikkuse tõttu politseiülema 
prioriteetide hulka; märgib, et 
politseiametnikele vaenukuritegude 
ennetamiseks ja tõkestamiseks vajalike 
teadmiste ja oskuste andmiseks 
korraldatakse ka haridusalaseid tegevusi;

_________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) 
of 28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 
14; UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. pl

Muudatusettepanek 216
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes ksenofoobse ja fašistliku 
vaenukuriteo või vaenukõnega ning mõista 
need sügavalt hukka53;

45. kordab oma üleskutset Poola 
valitsusele võtta asjakohaseid meetmeid 
seoses mis tahes vaenukuriteo või 
vaenukõnega ning mõista need sügavalt 
hukka53;
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_________________ _________________
53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

53 EP Resolution of 15 November 2017, 
para. 18; PACE, Resolution 2316 (2020) of 
28 January 2020 on the functioning of 
democratic institutions in Poland, para. 14; 
UN Human Rights Committee (HRC), 
Concluding observations on the seventh 
periodic report of Poland, 23 November 
2016, CCPR/C/POL/CO/7, paras 15-18.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45a. julgustab Poola ametiasutusi 
praktiliselt ja tõhusalt kohaldama 
Euroopa Nõukogu Istanbuli 
konventsiooni, sealhulgas tagades 
kehtivate õigusaktide kohaldamise kogu 
riigis ning piisava arvu kvaliteetseid 
varjupaiku vägivallaohvritest naistele ja 
nende lastele;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45a. kiidab heaks Poola ametiasutuste 
tegevused, milles mõistetakse hukka 
ksenofoobsed ja fašistlikud vaenukuriteod 
või vaenukõned ning kutsub Poola 
ametiasutusi üles võtma sellega seoses 
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täiendavaid asjakohaseid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45b. nõuab tungivalt, et Poola 
ametiasutused võtaksid kõik meetmed 
romadevastase struktuurilise 
diskrimineerimise kõrvaldamiseks, 
jätkaksid jõupingutusi, et kaotada 
igasugune roma laste segregatsioon 
hariduses, võtaksid meetmed, et teha lõpp 
romade äärmisele vaesusele, tagaksid 
tõelised lahendused 
eluasemeprobleemidele ning võtaksid 
tõhusad meetmed romade töötuse ja 
palgalõhe kaotamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45b. tuletab meelde, et Poola Vabariigi 
põhiseaduses on kinnitatud keeld 
diskrimineerida kedagi mis tahes alusel;

Or. pl

Muudatusettepanek 221
Beata Kempa
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 222
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 223
Maria Walsh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide ja meetmete, 
nagu Rainbow Friday keelustamine ja 
ebapiisav kaitse nende ründamise vastu, 
samuti Poolas hiljuti välja kuulutatud nn 
LGBTI-ideoloogiast vabad piirkonnad ja 
piirkondlike perekonnaõiguste hartade või 
selliste hartade põhisätete vastuvõtmine, 
millega diskrimineeritakse eriti 
üksikvanemate ja LGBTI-perekondi, ning 
kutsus komisjoni üles sellist avalikku 
diskrimineerimist karmilt hukka mõistma; 
kutsub komisjoni üles algatama 
rikkumismenetlusi kohalike omavalitsuste 
selliste avalduste suhtes, pidades meeles, 
et homofoobsed väljaütlemised on töö- ja 
ametialane diskrimineerimine, kui neid 
teevad isikud, kellel arvatakse olevat 
otsustav mõju kohaliku omavalitsuse 
värbamispoliitikale; kutsub Poola 
ametiasutusi üles võtma vastu õigusakte, 
milles käsitletakse samasooliste kooselu ja 
samasooliste vanemate olukorda, et 
tagada nende õigus õiguslikule ja 
faktilisele mittediskrimineerimisele 
kooskõlas Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohase 
praktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 224
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Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide ja meetmete, 
nagu Rainbow Friday keelustamine ja 
ebapiisav kaitse nende ründamise vastu, 
samuti Poolas hiljuti välja kuulutatud nn 
LGBTI-ideoloogiast vabad piirkonnad ja 
piirkondlike perekonnaõiguste hartade või 
selliste hartade põhisätete vastuvõtmine, 
millega diskrimineeritakse eriti 
üksikvanemate ja LGBTI-perekondi, ning 
kutsus komisjoni üles sellist avalikku 
diskrimineerimist karmilt hukka mõistma; 
kutsub komisjoni üles algatama 
rikkumismenetlusi kohalike omavalitsuste 
selliste avalduste suhtes, pidades meeles, 
et homofoobsed väljaütlemised on töö- ja 
ametialane diskrimineerimine, kui neid 
teevad isikud, kellel arvatakse olevat 
otsustav mõju kohaliku omavalitsuse 
värbamispoliitikale; kutsub Poola 
ametiasutusi üles võtma vastu õigusakte, 
milles käsitletakse samasooliste kooselu ja 
samasooliste vanemate olukorda, et 
tagada nende õigus õiguslikule ja 
faktilisele mittediskrimineerimisele 
kooskõlas Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohase 
praktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Terry Reintke



AM\1206319ET.docx 137/155 PE652.541v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide ja meetmete, 
nagu Rainbow Friday keelustamine ja 
ebapiisav kaitse nende ründamise vastu, 
samuti Poolas hiljuti välja kuulutatud nn 
LGBTI-ideoloogiast vabad piirkonnad ja 
piirkondlike perekonnaõiguste hartade või 
selliste hartade põhisätete vastuvõtmine, 
millega diskrimineeritakse eriti 
üksikvanemate ja LGBTI-perekondi, ning 
kutsus komisjoni üles sellist avalikku 
diskrimineerimist karmilt hukka mõistma; 
kutsub komisjoni üles algatama 
rikkumismenetlusi kohalike omavalitsuste 
selliste avalduste suhtes, pidades meeles, 
et homofoobsed väljaütlemised on töö- ja 
ametialane diskrimineerimine, kui neid 
teevad isikud, kellel arvatakse olevat 
otsustav mõju kohaliku omavalitsuse 
värbamispoliitikale; kutsub Poola 
ametiasutusi üles võtma vastu õigusakte, 
milles käsitletakse samasooliste kooselu ja 
samasooliste vanemate olukorda, et 
tagada nende õigus õiguslikule ja 
faktilisele mittediskrimineerimisele 
kooskõlas Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohase 
praktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. kordab oma üleskutset, et hukka 
tuleks mõista LGBTI-inimeste 
diskrimineerimine avalikke ülesandeid 
täitvate isikute poolt, sealhulgas 
vaenukõned ja isiklike õiguste rikkumine, 
ning kutsub komisjoni üles sellist 
diskrimineerimist hukka mõistma;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, geiparaadide ja teadlikkuse 
suurendamise programmide keelustamine 
ja ebapiisav kaitse nende ründamise 
vastu, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

Or. en
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Muudatusettepanek 228
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma; märgib, et LGTBI-
inimeste olukord Poolas ei ole sellest ajast 
alates kuidagi paranenud;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;
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sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning kutsus komisjoni üles 
sellist avalikku diskrimineerimist karmilt 
hukka mõistma;

46. tuletab meelde 18. detsembri 
resolutsioonis väljendatud seisukohta, kui 
mõistis teravalt hukka LGBTI-inimeste 
diskrimineerimise ja nende põhiõiguste 
rikkumise avaliku sektori asutuste poolt, 
sealhulgas ametiisikute ja valitud 
ametiisikute valimiste kontekstis esitatud 
vaenukõned, samuti Poolas hiljuti välja 
kuulutatud nn LGBTI-ideoloogiast vabad 
piirkonnad, ning tuletab meelde, et nii 
komisjon kui ka rahvusvahelised 
organisatsioonid on sellised teod hukka 
mõistnud;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Terry Reintke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. kutsub Poola ametiasutusi üles 
hoiduma sisserändajatest ja 
varjupaigataotlejatest laste ja lastega 
perede kinnipidamisest, et piirivalvurid 
võiksid varjupaigataotlejad 
nõuetekohaselt registreerida ja suunata 
nad kohe varjupaigaasutuste poole ja 
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neile antaks ligipääs juristile, et 
suurendada pagulastele ja täiendava 
kaitse saajatele antava rahalise toetuse 
kestust ja summat, et hõlbustada nende 
täielikku integreerimist ühiskonda ja 
kõrvaldada kõik tõkked, mis takistavad 
dokumentideta sisserändajatest naiste 
juurdepääsu taskukohastele emadusega 
seotud tervishoiuteenustele kogu raseduse 
vältel;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Malin Björk, Konstantinos Arvanitis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. tuletab meelde oma seisukohta, 
mis esitati 18. detsembri 2019. aasta 
resolutsioonis LGBTI-inimeste avaliku 
diskrimineerimise, sealhulgas LGBTI-
vabade piirkondade kohta, ja mõistab 
hukka kohtuasjad kodanikuühiskonna 
aktivistide vastu, kes avaldasid nn viha 
atlase („Atlas of Hate“), kus on 
dokumenteeritud homofoobia levik 
Poolas, ning lükkab tagasi viisi, kuidas 
praegust õigusraamistikku, kohtuid ja 
nende kohtuasju kasutatakse LGBTI-
aktivistide vaigistamiseks ja nende 
sõnavabaduse pärssimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu 
sellele, et liikmesriikidevahelise 
vastastikuse usalduse saab taastada alles 
siis, kui on tagatud ELi lepingu artiklis 2 
sätestatud väärtuste austamine;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 234
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu sellele, 
et liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades, arvestades, et 
liikmesriikide kohtud on kõhelnud Poola 
kahtlusaluste vabastamises Euroopa 
vahistamismääruse menetluse alusel või 
sellest keeldunud, tulenevalt sügavatest 
kahtlustest Poola kohtusüsteemi 
sõltumatuses; juhib tähelepanu sellele, et 
liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

Or. en

Muudatusettepanek 235
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Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu sellele, 
et liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu sellele, 
et liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine; on seisukohal, et 
õigusriigi põhimõtte dekonsolideerimine 
Poolas ohustab tõsiselt liidu õiguskorra 
ühtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu sellele, 
et liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

47. tunnistab, et Poola kohtute 
sõltumatuse küsimus on selle liikmesriigi 
ainupädevusse kuuluv valdkond ega saa 
olla Poola ja teiste liikmesriikide vahelise 
vastastikuse usaldamatuse põhjus, 
sealhulgas seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades;

Or. pl
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Muudatusettepanek 237
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et kohtute sõltumatuse 
puudumine Poolas on juba hakanud mõju 
avaldama Poola ja teiste liikmesriikide 
vahelisele vastastikusele usaldusele, 
eelkõige seoses õigusalase koostööga 
kriminaalasjades; juhib tähelepanu sellele, 
et liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

47. märgib, et juhul kui nõukogu teeb 
kindlaks kohtute sõltumatuse puudumise 
Poolas, võib see avaldada mõju Poola ja 
teiste liikmesriikide vahelisele 
vastastikusele usaldusele, eelkõige seoses 
õigusalase koostööga kriminaalasjades; 
juhib tähelepanu sellele, et 
liikmesriikidevahelise vastastikuse 
usalduse saab taastada alles siis, kui on 
tagatud ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
väärtuste austamine;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
alustada komisjoniga vahetut dialoogi; 
kutsub Poola valitsust üles kiiresti 
rakendama Euroopa Liidu kohtu otsuseid ja 
austama liidu õiguse ülimuslikkust;

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
alustada komisjoniga vahetut dialoogi; 
rõhutab, et selline dialoog peab olema 
erapooletu, tõenduspõhine ja 
koostöökeskne ning austama samal ajal 
aluslepingutes sätestatud liidu ja selle 
liikmesriikide pädevusi ja subsidiaarsuse 
põhimõtet; kutsub Poola valitsust üles 
tegema komisjoniga koostööd vastavalt 
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aluslepingus sätestatud siira koostöö 
põhimõttele; kutsub Poola valitsust üles 
kiiresti rakendama Euroopa Liidu kohtu 
otsuseid ja austama liidu õiguse 
ülimuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
alustada komisjoniga vahetut dialoogi; 
kutsub Poola valitsust üles kiiresti 
rakendama Euroopa Liidu kohtu otsuseid 
ja austama liidu õiguse ülimuslikkust;

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
Euroopa inimõiguste konventsioonis ja 
rahvusvahelistes inimõiguste alastes 
standardites sätestatud õigusriigi 
põhimõttega, ja alustada komisjoniga 
vahetut dialoogi;

Or. pl

Muudatusettepanek 240
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 

48. kinnitab, et Poola valitsus järgib 
kõiki sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
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alustada komisjoniga vahetut dialoogi; 
kutsub Poola valitsust üles kiiresti 
rakendama Euroopa Liidu kohtu otsuseid 
ja austama liidu õiguse ülimuslikkust;

peab komisjoniga vahetut dialoogi; võtab 
teadmiseks Poola valitsuse võetud 
meetmed, mille eesmärk on kiiresti 
rakendada Euroopa Liidu kohtu otsuseid ja 
austada liidu õiguse ülimuslikkust;

Or. pl

Muudatusettepanek 241
Michal Šimečka, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Morten Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Malik Azmani, 
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Yana Toom

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
alustada komisjoniga vahetut dialoogi; 
kutsub Poola valitsust üles kiiresti 
rakendama Euroopa Liidu kohtu otsuseid ja 
austama liidu õiguse ülimuslikkust;

48. palub Poola valitsusel järgida kõiki 
sätteid, mis on seotud aluslepingutes, 
põhiõiguste hartas, Euroopa inimõiguste 
konventsioonis ja rahvusvahelistes 
inimõiguste alastes standardites sätestatud 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, ja 
alustada komisjoniga vahetut ausat 
dialoogi; kutsub Poola valitsust üles kiiresti 
ja täielikult rakendama Euroopa Liidu 
kohtu otsuseid ja austama liidu õiguse 
ülimuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, 
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48a. palub nõukogul ja komisjonil 
hoiduda õigusriigi põhimõtte kitsast 
tõlgendamisest ja kasutada ELi lepingu 
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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 ühinemisvabadus, 
naiste õigused, meediavabadus ja õiglaste 
ja vabade valimiste õigus;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist 
toimus kaua aega tagasi 2018. aasta 
detsembris – niipea kui võimalik ja 
käsitlema kuulamistel kogu viimast teavet 
ja peamisi negatiivseid arenguid 
õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste 
valdkonnas; nõuab tungivalt, et nõukogu 
võtaks viimaks ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse raames 
meetmed, sest leiab, et on ilmne oht, et 
Poola Vabariik rikub oluliselt ELi lepingu 
artiklis 2 viidatud väärtusi, mille kohta on 
olemas kaalukad tõendid, nagu on 
esitatud kõnealuses 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 ELi 
lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks ära 
nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub nõukogu üles teavitama 
parlamenti korrapäraselt ja tagama 

välja jäetud
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parlamendi aktiivse kaasatuse;

Or. pl

Muudatusettepanek 244
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist 
toimus kaua aega tagasi 2018. aasta 
detsembris – niipea kui võimalik ja 
käsitlema kuulamistel kogu viimast teavet 
ja peamisi negatiivseid arenguid 
õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste 
valdkonnas; nõuab tungivalt, et nõukogu 
võtaks viimaks ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohase menetluse raames meetmed, sest 
leiab, et on ilmne oht, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt ELi lepingu artiklis 2 
viidatud väärtusi, mille kohta on olemas 
kaalukad tõendid, nagu on esitatud 
kõnealuses 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 ELi 
lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks ära 
nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub nõukogu üles teavitama parlamenti 
korrapäraselt ja tagama parlamendi aktiivse 
kaasatuse;

49. kutsub nõukogu üles võtma vastu 
lõplik seisukoht ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse raames; kutsub 
nõukogu üles teavitama parlamenti 
korrapäraselt ja tagama parlamendi aktiivse 
kaasatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
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kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist 
toimus kaua aega tagasi 2018. aasta 
detsembris – niipea kui võimalik ja 
käsitlema kuulamistel kogu viimast teavet 
ja peamisi negatiivseid arenguid 
õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste 
valdkonnas; nõuab tungivalt, et nõukogu 
võtaks viimaks ELi lepingu artikli 7 
lõike 1 kohase menetluse raames 
meetmed, sest leiab, et on ilmne oht, et 
Poola Vabariik rikub oluliselt ELi lepingu 
artiklis 2 viidatud väärtusi, mille kohta on 
olemas kaalukad tõendid, nagu on 
esitatud kõnealuses 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 ELi lepingu artikli 7 lõikes 1, 
ning näitaks ära nende soovituste 
rakendamise tähtajad; kutsub nõukogu 
üles teavitama parlamenti korrapäraselt 
ja tagama parlamendi aktiivse kaasatuse;

49. ei näe vajadust, et nõukogu 
taastaks ametlikud kuulamised, 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 kooskõlas partnerluse põhimõttega 
ja Poola suveräänsust austades, eelkõige 
valdkondades, mis ei kuulu ELi 
pädevusse;

Or. pl

Muudatusettepanek 246
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, 
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist toimus 
kaua aega tagasi 2018. aasta detsembris – 
niipea kui võimalik ja käsitlema 
kuulamistel kogu viimast teavet ja peamisi 
negatiivseid arenguid õigusriigi, 
demokraatia ja põhiõiguste valdkonnas; 
nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks 
viimaks ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohase menetluse raames meetmed, sest 
leiab, et on ilmne oht, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt ELi lepingu artiklis 2 
viidatud väärtusi, mille kohta on olemas 
kaalukad tõendid, nagu on esitatud 
kõnealuses 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 
ELi lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks 
ära nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub nõukogu üles teavitama parlamenti 
korrapäraselt ja tagama parlamendi aktiivse 
kaasatuse;

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist toimus 
kaua aega tagasi 2018. aasta detsembris – 
niipea kui võimalik ja käsitlema 
kuulamistel kogu viimast teavet ja peamisi 
negatiivseid arenguid õigusriigi, 
demokraatia ja põhiõiguste valdkonnas; 
nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks 
viimaks ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohase menetluse raames meetmed, sest 
leiab, et on ilmne oht, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt ELi lepingu artiklis 2 
viidatud väärtusi, mille kohta on olemas 
kaalukad tõendid, nagu on esitatud 
kõnealuses 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 
ELi lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks 
ära nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub ühtlasi nõukogu üles pühenduma 
nende soovituste rakendamise õigeaegsele 
hindamisele ja kui tingimused seda 
nõuavad, liikuma edasi vastavalt ELi 
lepingu artikli 7 lõikele 2; kutsub nõukogu 
üles teavitama parlamenti korrapäraselt ja 
tagama parlamendi aktiivse kaasatuse; 
juhib tähelepanu vajadusele edastada 
läbipaistval viisil teavet nõukogu 
menetluste kohta, et tagada kõikide 
Euroopa institutsioonide ja 
kodanikuühiskonna sisukas osalemine ja 
nendepoolne järelevalve;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi – viimane neist toimus 
kaua aega tagasi 2018. aasta detsembris – 
niipea kui võimalik ja käsitlema 
kuulamistel kogu viimast teavet ja peamisi 
negatiivseid arenguid õigusriigi, 
demokraatia ja põhiõiguste valdkonnas; 
nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks 
viimaks ELi lepingu artikli 7 lõike 1 
kohase menetluse raames meetmed, sest 
leiab, et on ilmne oht, et Poola Vabariik 
rikub oluliselt ELi lepingu artiklis 2 
viidatud väärtusi, mille kohta on olemas 
kaalukad tõendid, nagu on esitatud 
kõnealuses 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 
ELi lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks 
ära nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub nõukogu üles teavitama parlamenti 
korrapäraselt ja tagama parlamendi aktiivse 
kaasatuse;

49. kutsub nõukogu üles taastama 
ametlikke kuulamisi olukorra kohta 
Poolas – viimane neist toimus kaua aega 
tagasi 2018. aasta detsembris – niipea kui 
võimalik ja käsitlema kuulamistel kogu 
viimast teavet ja peamisi negatiivseid 
arenguid õigusriigi, demokraatia ja 
põhiõiguste valdkonnas; nõuab tungivalt, et 
nõukogu võtaks viimaks ELi lepingu 
artikli 7 lõike 1 kohase menetluse raames 
meetmed, sest leiab, et on ilmne oht, et 
Poola Vabariik rikub oluliselt ELi lepingu 
artiklis 2 viidatud väärtusi, mille kohta on 
olemas kaalukad tõendid, nagu on esitatud 
kõnealuses 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 
ELi lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks 
ära nende soovituste rakendamise tähtajad; 
kutsub nõukogu üles teavitama parlamenti 
korrapäraselt ja tagama parlamendi aktiivse 
kaasatuse ning võimaldama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
sisulist osalemist selles;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 

välja jäetud
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vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu 
aluseks olevaid väärtusi; kutsub nõukogu 
üles jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama 
parlamendi aktiivse kaasatuse;

Or. pl

Muudatusettepanek 249
Balázs Hidvéghi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu 
aluseks olevaid väärtusi; kutsub nõukogu 
üles jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama 
parlamendi aktiivse kaasatuse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 250
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
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rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu aluseks 
olevaid väärtusi; kutsub nõukogu üles 
jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama parlamendi 
aktiivse kaasatuse;

rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu aluseks 
olevaid väärtusi; kutsub nõukogu üles 
jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama parlamendi 
aktiivse kaasatuse; ühtlasi palub 
komisjonil kasutada täielikult ära 
nimetatud vahendid ja kaaluda 
lisameetmeid, kui liikmesriik ohustab 
korduvalt ELi lepingu artiklis 2 sätestatud 
põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Beata Kempa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu 
aluseks olevaid väärtusi; kutsub nõukogu 
üles jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama 
parlamendi aktiivse kaasatuse;

50. nõuab tungivalt, et komisjon 
lõpetaks nii kiiresti kui võimalik kõik 
Poola-vastased meetmed, mis rikuvad 
suveräänsete liikmesriikide õigusi viia 
ellu sisereforme ja mida toetavad valed, 
ühepoolsed argumendid ning mis on 
muutumas osaks poliitilisest mängust 
Poola kui Euroopa Liidu täisliikme vastu;

Or. pl

Muudatusettepanek 252
Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Włodzimierz Cimoszewicz, Pietro Bartolo, 
Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Katarina Barley, Kati Piri, Robert Biedroń, Birgit Sippel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50



PE652.541v01-00 154/155 AM\1206319ET.docx

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu aluseks 
olevaid väärtusi; kutsub nõukogu üles 
jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama parlamendi 
aktiivse kaasatuse;

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu aluseks 
olevaid väärtusi; toetab tugevalt komisjoni 
lähenemisviisi kaasata tulevasse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku 
õigusriigi põhimõtte järgimise tingimus; 
kutsub nõukogu üles jätkuvalt jagama 
parlamendile korrapäraselt teavet ja tagama 
parlamendi aktiivse kaasatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Javier Zarzalejos, 
Kris Peeters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
eelarvevahendeid, reageerimaks ilmsele 
ohule, et Poola rikub oluliselt liidu aluseks 
olevaid väärtusi; kutsub nõukogu üles 
jätkuvalt jagama parlamendile 
korrapäraselt teavet ja tagama parlamendi 
aktiivse kaasatuse;

50. kutsub komisjoni üles kasutama 
täielikult ära tema käsutuses olevaid 
vahendeid, eelkõige kiirendatud 
rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete 
taotlusi Euroopa Liidu Kohtus, samuti 
uurima, kas on olemas eelarvevahendeid, 
mida võtta kasutusele viimase abinõuna, 
reageerimaks ilmsele ohule, et Poola rikub 
oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi; 
kutsub nõukogu üles jätkuvalt jagama 
parlamendile korrapäraselt teavet ja tagama 
parlamendi aktiivse kaasatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 254
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Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Patryk Jaki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. teeb presidendile ülesandeks 
edastada käesolev resolutsioon nõukogule 
ja komisjonile ning Poola Vabariigi 
presidendile, valitsusele ja parlamendile, 
liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning 
Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsioonile.

välja jäetud

Or. pl


