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1. Fulvio Martusciellon koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Manon Aubry (A9-0302/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus +

2. Harald Vilimskyn koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus +

3. Nils Ušakovsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus +

4. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) (neuvoston 
kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 artikla, 2 alakohta, 
direktiivi 2013/34/EU

48 c artikla, 5 kohta, 2 
alakohta

3 The Left -

1 The Left -4 kappaleen jälkeen

2 The Left -
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5. Metrologiaa koskeva eurooppalainen kumppanuus ***I

Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Alustava sopimus

alustava sopimus 74 valiokunta NHÄ + 536, 5, 4

komission lausuma 73 valiokunta +

6. Euroopan unionin turvapaikkavirasto ***I

Mietintö: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Alustava sopimus

alustava sopimus 100 valiokunta NHÄ + 396, 92, 73

7. Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I

Mietintö: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

yhtenä ryhmänä 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

komission ehdotus NHÄ + 479, 71, 15

Muuta
Myös S&D-ryhmä tuki tarkistuksia 244–277.
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8. EU:n ja Australian sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin 
tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen ***

Suositus: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

esitys neuvoston 
päätökseksi

NHÄ + 451, 53, 62

9. Demokratian, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden 
vahvistaminen EU:ssa

Mietintö: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 The Left -

osat

1/NHÄ + 536, 5, 23

§ 1

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 444, 108, 10

§ 1 jälkeen 3 The Left KÄ - 163, 362, 43

§ 3 jälkeen 5 ID -

§ 4 6 ID -

§ 10 jälkeen 7 ID -

8 ID -

osat

1/NHÄ + 502, 27, 37

§ 11

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 461, 99, 8

§ 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

§ 12 jälkeen

12 ID -

osat§ 17 § alkuper. teksti

1/NHÄ + 494, 14, 60
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 446, 106, 12

osat

1/NHÄ + 511, 30, 15

§ 23 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 443, 111, 10

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 446, 89, 30

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ + 441, 114, 6

osat

1/NHÄ + 447, 114, 9

2/NHÄ + 513, 32, 18

§ 35 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 445, 114, 13

osat

1/NHÄ + 445, 116, 8

§ 36 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 555, 3, 5

osat

1/NHÄ + 535, 17, 19

§ 37 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 444, 114, 11

osat

1/NHÄ + 522, 2, 48

§ 39 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 443, 115, 12

37 viite § alkuper. teksti NHÄ + 448, 109, 14

41 viite § alkuper. teksti NHÄ + 445, 107, 15

46 viite § alkuper. teksti NHÄ + 446, 112, 10

51 viite § alkuper. teksti NHÄ + 446, 114, 10

liite, § 3 § alkuper. teksti NHÄ + 442, 112, 5

liite, § 4 § alkuper. teksti NHÄ + 438, 103, 6

osat

1 +

B kappale § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 556, 11, 1

J kappale § alkuper. teksti

2/NHÄ + 451, 66, 44

Q kappaleen jälkeen 1 The Left KÄ - 168, 216, 180

T kappaleen jälkeen 4 ID -

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 444, 48, 75

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: viitteet 37, 41, 46, 51; J kappale; § 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 39; liite, § 3, 

yksityisoikeudellinen menettely, liite, § 4, rikosoikeudellinen menettely

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
B kappale
1. osa: ”toteaa, että riippumaton, puolueeton, ammattimainen ja vastuullinen journalismi 

sekä moniarvoisen tiedon saatavuus ovat demokratian peruspilareita; katsoo 
kansalaisyhteiskuntaan liittyvien tietojen, raporttien, lausuntojen, väitteiden, 
argumenttien ja muiden tiedonantojen olevan olennaisen tärkeitä demokratian 
kukoistuksen kannalta; katsoo, että tietyissä maissa kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumisesta on tullut yhä huolestuttavampi 
kysymys, joka voi vaikuttaa kielteisesti demokratioihin; toteaa, että riippumaton ja 
laadukas journalismi sekä kansalaisjärjestöt ovat ratkaisevan tärkeitä demokratian 
ja oikeusvaltion valvojia, sillä niillä on valta vaatia selityksiä disinformaation ja 
misinformaation välittämisestä” ja ”ja torjua näitä ilmiöitä”

2. osa: ”ja ulkovaltojen sekaantumisesta politiikkaan ja manipuloinnista”
ECR:
§ 23
1. osa: teksti ilman sanoja ”SEUT-sopimuksen 81 artiklaan (rajatylittävät 

yksityisoikeudelliset kanteet) ja SEUT-sopimuksen 82 artiklaan (rikosoikeudelliset 
kanteet) sekä erillisesti” ja “vaikkakin erillisten lainsäädäntövälineiden kautta”

2. osa: nämä sanat

ECR
jäsenet:
J kappale
1. osa: ”toteaa, että on todisteita siitä, että SLAPP-kanteiden nostamisesta on tullut yhä 

yleisempi käytäntö, mitä osoittavat monet tapaukset kaikkialla unionissa, ja että 
hyytävä esimerkki tästä on tutkivan toimittajan Daphne Caruana Galizian tapaus: 
saatujen tietojen mukaan 16. lokakuuta 2017 eli päivänä, jolloin hänen jyrkästi 
tuomittu murhansa tapahtui, häntä vastaan oli nostettu useilla lainkäyttöalueilla 
47 yksityis- ja rikosoikeudellista kunnianloukkauskannetta (joiden seurauksena 
hänen varansa oli jäädytetty) ja hänen perillisensä käyvät näiden kanteiden 
vuoksi oikeutta edelleen”

2. osa: ”toteaa, että riippumattomia toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan nostettuihin 
kuvaaviin ja hälyttäviin tapauksiin kuuluvat myös tapaukset Realtid Media, jota 
uhattiin toistuvasti kanteilla eri lainkäyttöalueilla kuin se, jolla se toimi, ja Gazeta 
Wyborcza, jota vastaan useat julkiset elimet ja viranomaiset nostavat edelleen 
säännöllisesti kanteita”
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§ 1
1. osa: teksti ilman sanoja ”panee tyytyväisenä merkille, että SLAPP-kanteet sisältyvät 

komission vuoden 2020 oikeusvaltiokertomukseen, jossa arvioidaan 
tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kaikkialla unionissa, ja että tässä 
kertomuksessa viitataan konkreettisiin toimiin ja parhaisiin käytäntöihin näiden 
kanteiden torjumiseksi; kehottaa sisällyttämään tuleviin vuosikertomuksiin 
perusteellisen arvioinnin tiedotusvälineitä ja erityisesti tutkivaa journalismia 
koskevasta oikeudellisesta ympäristöstä sekä tarkastelemaan lähemmin 
toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan haasteita ja SLAPP-kanteista näille 
mahdollisesti aiheutuvaa pelotevaikutusta” ja “kehottaa komissiota antamaan 
myös maakohtaisia suosituksia ja arvioimaan maiden edistymistä, myös 
tiedotusvälineiden vapauden tilaa jäsenvaltioissa koskevissa kysymyksissä”

2. osa: nämä sanat

§ 11
1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten hlbtqi-henkilöiden oikeuksien, tasa-arvoasioiden tai”
2. osa: nämä sanat

§ 17
1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään tulevalla 

median vapautta koskevalla säädöksellä kunnianhimoisen, vankan ja kattavan 
lainsäädäntökehyksen”

2. osa: nämä sanat

§ 36
1. osa: ”muistuttaa yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion 

suojaamiseksi annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 tärkeydestä ja toteaa, 
että sitä on sovellettu kaikkiin maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin 1. 
tammikuuta 2021 lähtien; korostaa, että unionin taloudellisia etuja on suojeltava 
EU:n arvojen ja sitoumusten mukaisesti ja että komission olisi käytettävä 
ehdollisuusjärjestelmää, jos jäsenvaltiot eivät onnistu suojelemaan näitä arvoja”

2. osa: ”kiittää tässä yhteydessä tärkeää työtä, jota tutkivat toimittajat tekevät tuomalla 
esiin tapauksia, joissa EU:n varoja on käytetty väärin, ja painottaa, että 
toimittajien on tärkeää pystyä harjoittamaan ammattiaan SLAPP-kanteiden 
estämättä” 

§ 37
1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien 

suojelemista koskevan mekanismin”
2. osa: nämä sanat

§ 39
1. osa: teksti ilman sanoja ”vuotuisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia 

koskevan mekanismin puitteissa”
2. osa: nämä sanat

The Left, ECR, jäsenet:
§ 35
1. osa: ”katsoo, että SLAPP-kanteiden vastaisilla uusilla lainsäädäntö- ja muilla 

toimenpiteillä olisi täydennettävä muita EU:n välineitä ja politiikkoja; panee 
tyytyväisenä merkille järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan unionin 
strategian vuosiksi 2021–2025 ja kehottaa tehostamaan siihen liittyviä toimia; 
toteaa, että lainsäädäntötoimenpiteet ja ei-sitovat toimenpiteet eivät voi olla 
tehokkaita jäsenvaltioissa, joissa oikeuslaitoksen riippumattomuus tai korruption 
torjunta aiheuttaa huolta;” ilman sanoja ”panee tyytyväisenä merkille 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan unionin strategian vuosiksi 2021–
2025 ja kehottaa tehostamaan siihen liittyviä toimia;”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”palauttaa tältä osin mieliin kriittisen tarpeen luoda Euroopan parlamentin 

ehdottama demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva EU:n 
mekanismi”
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10. Eurooppalainen koulutusalue: yhteinen kokonaisvaltainen lähestymistapa

Mietintö: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 483, 25, 52

11. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen 
ja palautumiskyvyn tueksi

Mietintö: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 454, 94, 23

12. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden perussääntö ja rahoitus

Mietintö: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 10 jälkeen 3 ID -

§ 14 jälkeen 4 ID -

§ 47 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ - 175, 375, 24

6 PPE -§ 49

§ alkuper. teksti eä -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 49 jälkeen 7 PPE -

§ 54 5 The Left -

§ 54 jälkeen 2 Verts/ALE NHÄ - 176, 381, 13

§ 60 8P PPE KÄ - 273, 288, 7

osat

1 +

I kappale § alkuper. teksti

2 +

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 428, 92, 49

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 1, 2

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: § 49

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
I kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”EU:n toimintapolitiikkojen edistämisessä naapurimaissa 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä ja osana”
2. osa: nämä sanat

13. Puolan tosiasiallisen aborttikiellon ensimmäinen vuosipäivä

Päätöslauselmaesitykset: B9-0543/2021, B9-0544/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

osat

1 +

2 +

§ 1 § alkuper. teksti

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+§ 2

§ alkuper. teksti osat
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 ↓

2 ↓

osat

1 +

§ 4 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 5 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 6 § alkuper. teksti

2 +

§ 10 § alkuper. teksti eä +

5 The Left NHÄ + 319, 214, 24

osat

1 ↓

§ 11

§ alkuper. teksti

2 ↓

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

osat

1 ↓

§ 12

§ alkuper. teksti

2 ↓

§ 15 § alkuper. teksti eä +

§ 16 § alkuper. teksti eä +

§ 21 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 23 § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

§ 24 § alkuper. teksti

2 +

§ 25 § alkuper. teksti eä +

§ 26 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 28 § alkuper. teksti

2 +

23 viite § alkuper. teksti eä +

C kappale § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

E kappale § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

F kappale § alkuper. teksti

2 +

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+I kappaleen jälkeen

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

J kappale § alkuper. teksti eä +

K kappale § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

L kappale § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

P kappale § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

U kappale § alkuper. teksti

2 +

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

KÄ + 373, 124, 55

Päätöslauselmaesitys B9-0544/2021
(ECR)

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left: tarkistus 5

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left: § 21
PPE: § 10, 15, 16, 25, 26; 23 viite; C, J, K kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
U kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että sama laiton ”perustuslakituomioistuin” antoi 7. lokakuuta 

2021 asiassa K 3/21 ratkaisunsa, johon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä, Puolan 
pääministerin 29. maaliskuuta 2021 esittämästä pyynnöstä ja totesi siinä, että 
SEU-sopimuksen määräykset ovat monista syistä ristiriidassa Puolan perustuslain 
kanssa”

2. osa: ”toteaa, että päätös on hyökkäys koko EU:n arvo- ja oikeusyhteisöä vastaan ja 
heikentää EU:n oikeuden ensisijaisuutta, joka kuuluu unionin keskeisiin 
periaatteisiin Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaisesti”

PPE:
§ 1
1. osa: ”toteaa jälleen tuomitsevansa jyrkästi 22. lokakuuta 2020 annetun laittoman 

perustuslakituomioistuimen ratkaisun, jolla kielletään abortti lähes kokonaan, ja 
tämän räikeän seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvan 
hyökkäyksen Puolassa”

2. osa: ”kehottaa Puolan hallitusta takaamaan nopeasti ja täysimääräisesti 
aborttipalvelujen saatavuuden ja tarjonnan, tarjoamaan turvallisia, laillisia, 
maksuttomia ja laadukkaita aborttipalveluja ja asettamaan ne kaikkien naisten ja 
tyttöjen saataville”

3. osa: ”kehottaa Puolan viranomaisia kunnioittamaan, noudattamaan ja edistämään 
naisten ihmisoikeuksiin kuuluvaa oikeutta elämään, terveyteen ja tasa-arvoon 
sekä heidän oikeuttaan olla joutumatta syrjinnän, väkivallan ja kidutuksen tai 
julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kohteeksi”

§ 2
1. osa: ”pitää erittäin valitettavana, että kuluneen vuoden aikana ei ole tehty aloitteita tai 

ehdotuksia, joilla pyrittäisiin poistamaan maassa vallitseva tosiasiallinen 
aborttikielto ja lukuisat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden rajoitukset”

2. osa: ”muistuttaa, että tosiasiallinen aborttikielto vaarantaa naisten terveyden ja 
hengen ja että terveydenhuollon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien yleinen saatavuus ovat perusihmisoikeuksia”
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§ 4
1. osa: ”korostaa, että aborttioikeuden rajoittaminen tai kieltäminen ei millään tavoin 

vähennä aborttien tarvetta vaan johtaa siihen, että naiset joutuvat turvautumaan 
vaarallisissa oloissa tehtäviin abortteihin, matkustamaan ulkomaille saadakseen 
abortin tai synnyttämään vasten tahtoaan, myös jos sikiö on vaikeasti tai 
hengenvaarallisesti epämuodostunut”

2. osa: ”korostaa lisäksi, että kyseessä on ihmisoikeuksien loukkaus ja sukupuolistuneen 
väkivallan muoto, joka vaikuttaa naisten ja tyttöjen oikeuteen elämään, 
ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen 
ja terveyteen”

§ 5
1. osa: ”on erittäin huolissaan siitä, että tuhansien naisten on matkustettava ulkomaille 

käyttääkseen abortin kaltaista keskeistä terveyspalvelua”
2. osa: ”korostaa, että ulkomaiset aborttipalvelut eivät ole toteuttamiskelpoinen 

vaihtoehto etenkään niille, jotka elävät köyhyydessä, kohtaavat risteävää 
syrjintää ja ovat haavoittuvassa asemassa; on huolissaan siitä, että ulkomaille 
matkustaminen vaarantaa naisten terveyden, hengen ja hyvinvoinnin; korostaa 
abortin jälkeisen hoidon merkitystä erityisesti naisille, joille aiheutuu 
komplikaatioita raskauden epätäydellisestä keskeytymisestä tai vaarallisissa 
oloissa tehtävästä abortista”

§ 6
1. osa: ”tuomitsee jyrkästi kaikki lainsäädäntöehdotukset tai rajoitukset, joilla pyritään 

nykyistäkin tiukempaan turvallisen ja laillisen abortin kieltoon ja kriminaisointiin ja 
sen saatavuuden rajoittamiseen Puolassa”

2. osa: ”muistuttaa Puolan parlamenttia ja viranomaisia siitä, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia rajoittavat toimenpiteet ovat vastoin 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaista heikentämiskiellon 
periaatetta, ja kehottaa niitä varmistamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen”

§ 11
1. osa: ”kehottaa neuvostoa ja komissiota myöntämään riittävästi rahoitusta kansallisille 

ja paikallisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta voidaan edistää 
demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tukemista ruohonjuuritasolla 
jäsenvaltioissa, myös Puolassa; kehottaa komissiota tarjoamaan välitöntä ja 
suoraa tukea ohjelmille ja puolalaisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
pyrkivät varmistamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien suojelun; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia koskevaa valistusta ja koulutusta rahoitusohjelmien avulla; pitää 
myönteisenä tiettyjen jäsenvaltioiden antamaa tukea sellaisten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen avustamiseksi, jotka auttavat puolalaisnaisia 
huolehtimaan seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja toteuttamaan siihen 
liittyviä oikeuksiaan, ja kannustaa muita tekemään samoin”

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita tekemään tehokkaampaa yhteistyötä, jotta voidaan 
helpottaa abortin saatavuutta rajojen yli”

§ 12
1. osa: ”vaatii, että abortin tekemistä ei pitäisi sisällyttää rikoslakiin millään tavalla tai 

missään muodossa, koska sillä on lamaannuttava vaikutus lääkäreihin, jotka sen 
seurauksena pidättäytyvät tarjoamasta seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja 
rikosoikeudellisten seuraamusten pelossa ja rajoittavat siten naisten ja tyttöjen 
saatavilla olevaa terveydenhuoltoa”

2. osa: ”kehottaa Puolan hallitusta luopumaan kokonaan abortin rangaistavuudesta ja 
poistamaan kaikki aborttiin liittyvät maininnat rikoslaista, jotta voidaan varmistaa, 
että lääkärit suostuvat suorittamaan abortteja käytännössä kansallisen 
lainsäädännön asettamissa rajoissa, sekä varmistamaan, että sen antamat tiedot 
abortin ja muiden seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien saatavuudesta ovat 
puolueettomia ja näyttöön perustuvia”
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§ 23
1. osa: teksti ilman sanoja ”mukaan lukien turvallisen ja laillisen abortin saatavuus”
2. osa: nämä sanat

§ 24
1. osa: ”kehottaa komissiota ja neuvostoa turvaamaan oikeuden terveyteen ja 

varmistamaan, että puolalaisnaisia ja -tyttöjä ei unohdeta, toteuttamalla 
päättäväisiä toimia ja torjumalla Puolasta tulevia mahdollisia 
lainsäädäntöehdotuksia tai rajoituksia, jotka koskevat terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuutta”

2. osa: ”raskaudenkeskeytys mukaan luettuna”

§ 28
1. osa: ”muistuttaa komissiota siitä, että sen olisi ehdotettava kattavaa direktiiviä 

sukupuolistuneen väkivallan kaikkien muotojen” ja ”ehkäisemisestä ja 
torjumisesta”

2. osa: ”myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvien 
loukkausten”

E kappale
1. osa: ”toteaa, että oikeusvaltion rapautuminen Puolassa on johtanut ihmisoikeuksien, 

myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, loukkauksiin”
2. osa: ”toteaa Puolan tosiasiallisen aborttikiellon olevan viime vuosien lukuisten 

oikeusvaltioon kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen selvä hyökkäys oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia vastaan ja rajoittavan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien toteutumista Puolassa”

F kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”Puola on yli 13 vuoden aikana jättänyt panematta täytäntöön 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita useissa tapauksissa, joissa”
2. osa: nämä sanat

L kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että oikeudellisten rajoitusten ja leimautumisen vuoksi monista 

jäsenvaltioista ei saatavilla ole luotettavia tietoja aborttien määrästä eikä 
aborttien toteuttamisympäristöstä”

2. osa: ”katsoo, että kaikista jäsenvaltioista saatavat tarkat, säännöllisesti päivitettävät ja 
nimettömät raskaudenkeskeytyksiä koskevat tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien tarpeiden 
ymmärtämiseksi ja naisten oikeuksien turvaamiseksi”

P kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että Puolan rikoslain mukaan jokainen, joka suorittaa toiselle 

henkilölle raskaudenkeskeytyksen tai auttaa raskaana olevaa henkilöä 
keskeyttämään raskauden lain säännösten vastaisesti, joutuu rikosoikeudelliseen 
vastuuseen ja saattaa saada vankeusrangaistuksen; ottaa huomioon, että 
voimassa olevien säännösten, sosiaalisen leimautumisen, pelon sekä 
vertaispaineen ja lääkintäviranomaisten painostuksen vuoksi Puolan lääkärit eivät 
halua olla tekemisissä raskaudenkeskeytystoimenpiteiden kanssa, ja toteaa, että 
tilanne oli sama jo silloin, kun abortti oli vielä laillinen”

2. osa: ”toteaa, että laajalti käytetyn omatuntolausekkeen lisäksi osa lääkäreistä luo 
muitakin esteitä, jotka eivät perustu sääntelyyn, esimerkiksi määräämällä 
tarpeettomia lääkärintarkastuksia, psykologista neuvontaa tai ylimääräistä 
asiantuntijaneuvontaa, tai he rajoittavat naisten oikeuksia raskausajan 
tutkimuksiin ja tietoihin, joiden saamisen pitäisi olla taattu kaikille 
kansanterveysjärjestelmässä; ottaa huomioon, että yksittäisen henkilön aborttia 
koskeva henkilökohtainen vakaumus ei saa vaikuttaa potilaan oikeuteen saada 
kattavasti terveydenhuoltoa ja lakisääteisiä palveluja”

Muuta
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