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Projekt rezolucji Poprawka

60. przypomina, również w kontekście 
kampanii przed wyborami prezydenckimi 
w 2020 r., o swoim stanowisku wyrażonym 
w rezolucji z 18 grudnia 2019 r., w której 
zdecydowanie potępił wszelką 
dyskryminację osób LGBTI i naruszanie 
ich praw podstawowych przez władze 
publiczne, w tym mowę nienawiści ze 
strony władz publicznych i urzędników 
wybranych w wyborach, zakazywanie 
Parad Równości i programów 
uświadamiających, a także 
niewystarczającą ochronę przed 
wymierzonymi w nie atakami, ogłoszenie 
w Polsce stref wolnych od tzw. ideologii 
LGBT i uchwalenie Samorządowej Karty 
Praw Rodzin, która stanowi przejaw 
dyskryminacji zwłaszcza rodzin z jednym 
rodzicem i rodzin LGBTI; zauważa, że od 
czasu przyjęcia tej rezolucji sytuacja osób 
LGBTI w Polsce nie poprawiła się oraz że 
szczególnie zagrożone jest zdrowie 
psychiczne i bezpieczeństwo fizyczne osób 
LGBTI; przypomina, że takie działania 
potępił nie tylko polski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który złożył dziewięć skarg 
do sądów administracyjnych, twierdząc, że 
strefy wolne od LGBTI są niezgodne z 
prawem Unii, ale też Komisja i 
organizacje międzynarodowe; 
przypomina, że z funduszy spójności nie 
można finansować działań prowadzących 

60. przypomina, że ochrona prawna 
osób LGBTI powinna być gwarantowana 
tak samo jak w przypadku wszystkich 
innych obywateli;
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do dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną oraz że gminy jako pracodawcy 
muszą przestrzegać dyrektywy Rady 
2000/78/WE111, która zakazuje 
dyskryminacji i nękania ze względu na 
orientację seksualną w sferze 
zatrudnienia112; wzywa władze polskie, 
aby wdrożyły odpowiednie orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz aby w tym kontekście zajęły się 
sytuacją małżonków i rodziców tej samej 
płci w celu zapewnienia im prawa do 
niedyskryminacji pod względem prawnym 
i faktycznym113; potępia pozwy przeciw 
działaczom społeczeństwa obywatelskiego, 
którzy opublikowali tzw. Atlas nienawiści 
dokumentujący przypadki homofobii w 
Polsce; stanowczo apeluje do polskiego 
rządu o zapewnienie ochrony prawnej 
osób LGBTI przed wszelkimi formami 
przestępstw z nienawiści i mowy 
nienawiści****;

_________________
111 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 
303 z 2.12.2000, s. 16).
112 Komisja Europejska, DG REGIO, 
pismo do władz województw lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego, 27 maja 2020 r. Zob. 
również wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2020 
r., NH przeciwko Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 5 czerwca 2018 r., Coman, C-
673/16,ECLI:EU:C:2018:385; wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie Kozak 
przeciwko Polsce (skarga nr 13102/02); 
wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z dnia 22 stycznia 2008 r. w 
sprawie E.B. przeciwko Francji (skarga 
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nr 43546/02); wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie X. i in. przeciwko 
Austrii (skarga nr 19010/07); wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
Taddeucci i McCall przeciwko Włochom 
(skarga nr 51362/09); wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Oliari i 
in. przeciwko Włochom (skargi nr 
18766/11 i 36030/11); wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
Orlandi i in. przeciwko Włochom (skargi 
nr 26431/12, 26742/12, 44057/12 i 
60088/12); wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 14 
stycznia 2020 r. w sprawie Beizaras i 
Levickas przeciwko Litwie (skarga nr 
41288/15).
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