
RR\1210506LV.docx PE650.665v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

A9-0138/2020

20.7.2020

STARPPOSMA ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, 
ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Juan Fernando López Aguilar



PE650.665v03-00 2/39 RR\1210506LV.docx

LV

PR_Consent_Interim

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................3

PASKAIDROJUMS .................................................................................................................24

PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTS 
IR SAŅĒMIS INFORMĀCIJU ................................................................................................28

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS.............29

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA ..........................................................................38

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA.........................39



RR\1210506LV.docx 3/39 PE650.665v03-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija 
varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2017)0835),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 2. pantu un 7. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 
protokolus,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskos cilvēktiesību līgumus, 
piemēram, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

- ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā 2004. gada 20. aprīļa normatīvo rezolūciju par Komisijas paziņojumu 
attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu — Savienības pamatvērtību 
ievērošana un veicināšana1,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 15. oktobra paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu — Savienības 
pamatvērtību ievērošana un veicināšana2, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”3,

– ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par stāvokli Polijā4,

– ņemot vērā 2016. gada 14. septembra rezolūciju par nesenajiem notikumiem Polijā un to 
ietekmi uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā5,

1 OV C 104 E, 30.4.2004., 408. lpp.
2 COM(2003)0606.
3 COM(2014)0158.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0123.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0344.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_LV.html
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– ņemot vērā 2017. gada 15. novembra rezolūciju par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas 
jomā Polijā6,

– ņemot vērā, ka Komisija 2016. gada janvārī sāka strukturēto dialogu saskaņā ar tiesiskuma 
mehānismu,

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2016/1374 (2016. gada 27. jūlijs) par tiesiskumu 
Polijā7, 

– ņemot vēra Komisijas Ieteikumu (ES) 2017/146 (2016. gada 21. decembris) par 
tiesiskumu Polijā, ar ko papildina Ieteikumu (ES) 2016/13748,

–  ņemot vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2017/1520 (2017. gada 26. jūlijs) par tiesiskumu 
Polijā, ar ko papildina Ieteikumus (ES) 2016/1374 un (ES) 2017/1469, 

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/103 (2017. gada 20. decembris) par 
tiesiskumu Polijā, ar ko papildina Komisijas Ieteikumus (ES) 2016/1374, (ES) 2017/146 
un (ES) 2017/152010,

– ņemot vērā 2018. gada 1. marta rezolūciju par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 
1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā11,

– ņemot vērā 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās izglītības kriminalizāciju 
Polijā12,

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par publisku diskrimināciju un naida runu, 
kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvas zonas13,

– ņemot vērā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2017. gadā14,

- ņemot vērā 2018. gada 3. maija rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību 
Eiropas Savienībā15,

– ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā ar 
LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju16,

6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0442.
7 OV L 217, 12.8.2016., 53. lpp.
8 OV L 22, 27.1.2017., 65. lpp.
9 OV L 228, 2.9.2017., 19. lpp.
10 OV L 17, 23.1.2018., 50. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0055.
12 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0058.
13 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0101.
14 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0032. 
15 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0204.
16 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0014.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_LV.html
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– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai17,

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES 
mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi18,

- ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā19,

- ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai20,

– ņemot vērā 2019. gada 4. aprīļa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs21,

- ņemot vērā 2019. gada 17. aprīļa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”22,

– ņemot vērā četras Komisijas sāktās pārkāpuma procedūras pret Poliju, kuras saistītas ar 
Polijas tiesu sistēmas reformu un no kurām divās pirmajās Tiesa ir pasludinājusi 
spriedumus23, konstatēdama Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkta otrajā daļā 
noteiktā efektīvas tiesiskās aizsardzības principa pārkāpumus, bet divas pārējās 
procedūras vēl turpinās,

– ņemot vērā trīs Polijas uzklausīšanas 2018. gadā Vispārējo lietu padomē saskaņā ar LES 
7. panta 1. punktā paredzēto procedūru,

– ņemot vērā darba brauciena ziņojumu, kas sagatavots 2018. gada 3. decembrī pēc Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas Varšavas apmeklējuma no 2018. gada 
19. septembra līdz 21. septembrim, un uzklausīšanas par stāvokli tiesiskuma jomā Polijā, 
kas notika minētajā komitejā 2018. gada 20. novembrī un 2020. gada 23. aprīlī, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai gada ziņojumus,

- ņemot vērā PVO 2018. gada ieteikumus par pusaudžu seksuālo un reproduktīvo veselību 
un tiesībām,

17 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
18 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409.
19 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111. 
20 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0080.
21 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0349.
22 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0407.
23 Tiesas 2019. gada 24. jūnija spriedums lietā C-619/18 Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2019:531; 

Tiesas 2019. gada 5. novembra spriedums lietā C-192/18 Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2019:924.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_LV.html
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- ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014. gada 24. jūlija spriedumu lietā Al Nashiri 
pret Poliju (pieteikums Nr. 28761/11),

– ņemot vērā Reglamenta 89. pantu un 105. panta 5. punktu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas starpposma ziņojumu (A9-
0138/2020),

A. tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp pie minoritātēm piederošo 
personu tiesības, un kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, atspoguļotas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un iekļautas starptautiskajos cilvēktiesību līgumos;

B. tā kā pretstatā Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantam Līguma par Eiropas 
Savienību 7. panta tvērums neattiecas tikai uz jomām, uz kurām attiecas Savienības 
tiesības, kā norādīts Komisijas 2003. gada 15. oktobra paziņojumā, un tā kā tāpēc 
Savienība var novērtēt, vai ir droša varbūtība, ka varētu būt nopietni pārkāptas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā minētās kopīgās vērtības, ne vien tad, kad noticis pārkāpums 
šajā ierobežotajā jomā, bet arī tad, ja pārkāpums noticis jomā, kurā dalībvalstis darbojas 
autonomi; 

C. tā kā droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantā minētās vērtības, ne tikai skar konkrēto dalībvalsti, kurā šī varbūtība 
īstenojas, bet negatīvi ietekmē arī pārējās dalībvalstis, dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos 
un Savienības pašu būtību,

D. tā kā dalībvalstis saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu ir brīvi un brīvprātīgi 
apņēmušās ievērot tā 2. pantā minētās kopīgās vērtības,

1. norāda, ka Parlamenta bažas attiecas uz šādiem jautājumiem:

– likumdošanas sistēmas un vēlēšanu sistēmas darbība,

– tiesu varas neatkarība un tiesnešu tiesības, 

– pamattiesību aizsardzība;

2. vēlreiz pauž vairākās rezolūcijās par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 
pausto nostāju, ka šajā rezolūcijā minētie fakti un tendences kopumā rada sistēmisku 
apdraudējumu Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā minētajām vērtībām un drošu 
varbūtību, ka šīs vērtības varētu tikt nopietni pārkāptas;

3. pauž dziļas bažas par to, ka, neraugoties uz trim Padomes rīkotajām uzklausīšanām ar 
Polijas iestāžu dalību, vairākkārtējām viedokļu apmaiņām Eiropas Parlamenta Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā Polijas iestāžu klātbūtnē, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) un Eiropas Padomes 
satraucošiem ziņojumiem un četrām Komisijas sāktām pārkāpuma procedūrām, stāvoklis 
tiesiskuma jomā Polijā ne tikai nav risināts, bet kopš LES 7. panta 1. punktā minētās 
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procedūras iedarbināšanas ir ievērojami pasliktinājies; uzskata, ka saskaņā ar LES 7. panta 
1. punktā minēto procedūru notiekošās diskusijas Padomē nav bijušas nedz regulāras, 
nedz strukturētas un tajās nav nedz pietiekami risināti būtiskie jautājumi, uz kuru pamata 
sākta procedūra, nedz adekvāti apzināta Polijas valdības rīcības ietekme uz LES 2. pantā 
minētajām vērtībām; 

4. norāda, ka Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatotais priekšlikums saskaņā ar LES 
7. panta 1. punktu par tiesiskumu Polijā — priekšlikums Padomes lēmumam par 
konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu24, — ir ar 
ierobežotu tvērumu, proti, tas attiecas uz stāvokli tiesiskuma jomā Polijā šaurā tiesu varas 
neatkarības nozīmē; uzskata, ka pamatotā priekšlikuma tvērums ir steidzami jāpaplašina, 
iekļaujot drošu varbūtību, ka varētu tikt nopietni pārkāptas citas Savienības pamatvērtības, 
īpaši demokrātija un cilvēktiesību ievērošana; 

5. uzskata, ka jaunākās norises notiekošajās uzklausīšanās saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu 
vēlreiz apliecina, ka nekavējoties jāizveido papildinošs un preventīvs Savienības 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisms, kā Parlaments ierosinājis 
2016. gada 25. oktobra rezolūcijā;

6. atkārto savu nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs, tostarp vajadzību aizsargāt saņēmēju tiesības, un aicina Padomi pēc iespējas 
ātri sākt iestāžu sarunas;

7. atkārto savu nostāju attiecībā uz budžetu, kas nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tiks 
piešķirts jaunajai programmai “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”, un aicina 
Padomi un Komisiju nodrošināt, ka adekvāts finansējums tiek piešķirts valsts un vietēja 
līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai dalībvalstīs, tostarp Polijā, palielinātu 
vietējo atbalstu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām;

****

Likumdošanas sistēmas un vēlēšanu sistēmas darbība Polijā

Polijas parlamenta konstitucionālās pārskatīšanas pilnvaru izmantojums

8. nosoda to, ka Polijas Parlaments, pieņemdams 2015. gada 22. decembra Likumu, ar ko 
groza Likumu par Konstitucionālo tiesu25, un 2016. gada 22. jūlija Likumu par 
Konstitucionālo tiesu26, ir uzņēmies konstitucionālas pārskatīšanas pilnvaras, kādas tam 

24 COM(2017)0835.
25 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 
2217).
26 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).
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nebija kā parastai likumdošanas iestādei, kā konstatējusi Konstitucionālā tiesa 
2016. gada 9. marta27, 11. augusta28 un 7. novembra29 spriedumos30; 

9. turklāt pauž nožēlu par to, ka laikā, kad vairs nevar faktiski garantēt tiesību aktu 
neatkarīgu konstitucionālo pārskatīšanu, Polijas parlaments ir pieņēmis daudzus īpaši 
sensitīvus tiesību aktus, piemēram, 2015. gada 30. decembra Likumu, ar ko groza 
Civildienesta likumu un dažus citus likumus31, 2016. gada 15. janvāra Likumu, ar ko 
groza Likumu par policiju un dažus citus likumus32, 2016. gada 28. janvāra Likumu par 
prokuratūru33 un 2016. gada 28. janvāra Likumu par noteikumiem, ar kuriem īsteno 
Likumu par prokuratūru34, 2016. gada 18. marta Likumu, ar ko groza Likumu par 
ombudu un dažus citus likumus35, 2016. gada 22. jūnija Likumu par Nacionālo 
plašsaziņas līdzekļu padomi36, 2016. gada 10. jūnija Likumu par terorisma apkarošanu37 
un vairākus citus likumus, ar kuriem tiek fundamentāli reorganizēta tiesu sistēma38; 

Paātrinātu likumdošanas procedūru izmantošana

10. pauž nožēlu par to, ka Polijas parlaments bieži izmanto paātrinātas likumdošanas 
procedūras, lai bez jēgpilnas apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp tieslietu 
aprindām, pieņemtu izšķirīgi svarīgus tiesību aktus, ar kuriem tiek pārveidota tiesu 
varas organizācija un darbība39; 

Vēlēšanu tiesību akti un vēlēšanu organizācija

11. pauž bažas par EDSO secinājumu, ka nopietna problēma 2019. gada oktobra parlamenta 
vēlēšanu kampaņas laikā bija mediju neobjektivitāte un neiecietīga retorika40 un ka 
iespēju visiem kandidātiem brīvi rīkot kampaņu aizēnoja fakts, ka augsta ranga 
amatpersonas kampaņas vēstījumu izplatīšanai izmantoja publiski finansētus 

27 Konstitucionālās tiesas 2016. gada 9. marta spriedums, K 47/15.
28 Konstitucionālās tiesas 2016. gada 11. augusta spriedums, K 39/16.
29 Konstitucionālās tiesas 2016. gada 7. novembra spriedums, K 44/16.
30 Sk. Venēcijas komisijas 2016. gada 14. oktobra atzinumu par 2016. gada 22. jūlija Likumu par 

Konstitucionālo tiesu: atzinums Nr. 860/2016, 127. punkts; Komisijas 2017. gada 20. decembra 
pamatotais priekšlikums, 91. punkts un turpmākie punkti.

31 Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2016 poz. 34).

32 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2016 poz. 147). 

33 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).
34 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 

2016 poz. 178).
35 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 677).
36 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).
37 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).
38 Sk. Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatotā priekšlikuma 112.–13. punktu.
39 ENCJ, 2016. gada 3. jūnija Varšavas deklarācija.
40 EDSO/ODIHR, sākotnējo konstatējumu paziņojums un secinājumi pēc ierobežotas vēlēšanu 
novērošanas misijas, 2019. gada 14. oktobris.
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pasākumus; turklāt atzīmē, ka valdošās partijas dominēšana sabiedriskajos medijos vēl 
vairāk palielināja tās priekšrocības41;

12. pauž bažas par to, ka vēlēšanu validitātes izvērtēšana un ar vēlēšanām saistītu strīdu 
izskatīšana ir uzticēta Augstākās tiesas jaunajai Ārkārtas kontroles un publisko lietu 
palātai (turpmāk “Ārkārtas palāta”), kuras sastāvā pārsvarā ir jaunās Valsts tiesu 
padomes izvirzītas personas un kura Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk “Tiesa”) 
skatījumā varētu nekvalificēties kā neatkarīga tiesa; atzīmē, ka tas rada nopietnas bažas 
par varas dalīšanu un demokrātijas darbību Polijā, ar vēlēšanām saistītu strīdu 
izskatīšanu tiesā padarot īpaši neaizsargātu pret politisku ietekmi un paverot ceļu uz 
juridisko nenoteiktību par šādas izskatīšanas validitāti42;

13. atzīmē, ka 2002. gada Labas prakses kodeksā vēlēšanu jautājumos43 Venēcijas komisija 
sniedz skaidras vadlīnijas par vispārējo vēlēšanu rīkošanu ārkārtas situācijās, tostarp 
epidēmijas apstākļos; atzīmē, ka, lai gan kodekss paredz ārkārtas balsošanas kārtības 
iespēju, jebkādus grozījumus, ar ko šādu kārtību ievieš, par atbilstīgiem Eiropas 
paraugpraksei var uzskatīt tikai tad, “ja ir garantēts vēlēšanu brīvības princips”; uzskata, 
ka grozījumi 2020. gada 10. maijā plānoto prezidenta vēlēšanu sistēmā tādi nav, jo 
varēja liegt vēlēšanām noritēt taisnīgi, aizklāti un vienlīdzīgi, kā arī pilnīgi atbilstīgi 
tiesībām uz privātumu44 un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2016/67945; turklāt atzīmē, ka minētie grozījumi ir pretrunā Polijas Konstitucionālās 
tiesas judikatūrai, kas veidojusies, kad konstitucionālā pārskatīšana vēl bija efektīva, un 
kas paredzēja, ka 6 mēnešos pirms vēlēšanām vēlēšanu kodeksu grozīt nevar; ar bažām 
atzīmē, ka prezidenta vēlēšanu atlikšana tika izziņota tikai 4 dienas pirms plānotā 
datuma;

Tiesu un citu iestāžu neatkarība un tiesnešu tiesības Polijā

Tiesu sistēmas reforma — vispārīgi apsvērumi

14. atzīst, ka, lai gan tiesu sistēmas organizācija ir valsts kompetencē, Tiesa ir vairākkārt 
noteikusi, ka dalībvalstīm, izmantojot šo kompetenci, ir jāievēro Savienības tiesībās 
paredzētie pienākumi; atkārto, ka valsts tiesneši ir arī Eiropas tiesneši, kas piemēro 
Savienības tiesības, līdz ar to viņu neatkarība ir svarīga visai Savienībai, tostarp Tiesai, 

41 EDSO/ODIHR, ierobežotas vēlēšanu novērošanas misijas galīgais ziņojums par 2019. gada 
13. oktobra parlamenta vēlēšanām, Varšava, 2020. gada 14. februāris.
42 Venēcijas komisija, 2017. gada 8.–9. decembra atzinums, CDL-AD(2017)031, 43. punkts; 
Komisijas Ieteikums (ES) 2017/1520 (2017. gada 26. jūlijs) par tiesiskumu Polijā, ar ko papildina 
Ieteikumus (ES) 2016/1374 un (ES) 2017/146 (OV L 228, 2.9.2017., 19. lpp.), 135. punkts.
43 Venēcijas komisija, CDL-AD(2002)23, atzinums Nr. 190/2002, Labas prakses kodekss vēlēšanu 
jautājumos. Vadlīnijas un skaidrojošais ziņojums, 2002. gada 30. oktobris. Sk. arī Venēcijas komisija, 
CDL-PI(2020)005rev-e, Ziņojums par demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu ārkārtas 
situācijās: pārdomas, 23. lpp.
44 Sk. arī EDSO/ODIHR, atzinums par likumprojektu par īpašiem noteikumiem par 2020. gadā 
paredzēto vispārējo Polijas Republikas prezidenta vēlēšanu rīkošanu (Senāta dokuments Nr. 99), 
2020. gada 27. aprīlis.
45 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).



PE650.665v03-00 10/39 RR\1210506LV.docx

LV

kurai jāpanāk tiesiskuma ievērošana, kā paredzēts LES 19. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas (turpmāk “Harta”) 47. pantā, Savienības tiesību piemērošanas jomā; 
aicina Polijas iestādes ievērot un saglabāt Polijas tiesu neatkarību; 

Konstitucionālās tiesas sastāvs un darbība

15. atgādina, ka 2015. gada 22. decembrī un 2016. gada 22. jūlijā pieņemtie likumi par 
Konstitucionālo tiesu, kā arī 2016. gada nogalē pieņemtā trīs likumu pakete46 smagi 
skāra Konstitucionālās tiesas neatkarību un leģitimitāti un ka 2015. gada 22. decembra 
un 2016. gada 22. jūlija likumus Konstitucionālā tiesa attiecīgi 2016. gada 9. martā un 
2016. gada 11. augustā atzina par nekonstitucionāliem; atgādina, ka tajā laikā Polijas 
iestādes šos spriedumus nepublicēja un neizpildīja; pauž dziļu nožēlu par to, ka Polijā 
kopš minēto leģislatīvo izmaiņu stāšanās spēkā vairs nav iespējams efektīvi garantēt 
Polijas tiesību aktu konstitucionalitāti47; aicina Komisiju apsvērt iespēju sākt pārkāpuma 
procedūru sakarā ar tiesību aktiem par Konstitucionālo tiesu, tās nelikumīgo sastāvu un 
lomu, ko tā pildīja, liegdama panākt atbilstību Tiesas 2019. gada 19. novembra 
prejudiciālajam nolēmumam48;

Augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās, iecelšanas un disciplinārais režīms

16. atgādina, ka Augstākās tiesas pirmā priekšsēdētāja (turpmāk “pirmais priekšsēdētājs”) 
amata kandidāta izvirzīšanas metodes izmaiņas 2017. gadā Augstākās tiesas locekļu 
dalību atlases procedūrā faktiski padarīja par bezjēdzīgu; nosoda to, ka 2019. gada 
20. decembra Likums, ar ko groza Vispārējo tiesu organizācijas likumu, Likumu par 
Augstāko tiesu un dažus citus likumus49 (“2019. gada 20. decembra likums”) vēl vairāk 
samazina tiesnešu iespēju piedalīties Augstākās tiesas pirmā priekšsēdētāja atlases 
procesā, ieviešot Augstākās tiesas pirmā priekšsēdētāja amata izpildītāja (turpmāk 
“pirmā priekšsēdētāja amata izpildītājs”) vietu un nosakot, ka to ieceļ Polijas 
Republikas prezidents, kā arī trešās kārtas kvorumu samazinot uz tikai 32 no 
125 tiesnešiem, tādējādi faktiski atsakoties no Polijas konstitūcijas 183. panta 3. punktā 
noteiktā varas dalīšanas modeļa starp Polijas Republikas prezidentu un tieslietu 
aprindām50;

17. ar bažām norāda uz pārkāpumiem, kas saistīti ar pirmā priekšsēdētāja amata izpildītāja 
izvirzīšanu un viņa turpmāko darbību; ir ļoti nobažījies par to, ka pirmā priekšsēdētāja 

46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz 
ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Venēcijas komisija, 2016. gada 14.–15. oktobra atzinums, 128. punkts; ANO Cilvēktiesību 
komiteja, noslēguma secinājumi un ieteikumi par Polijas septīto regulāro ziņojumu, 2016. gada 
31. oktobris, 7.–8. punkts; Komisijas Ieteikums (ES) 2017/1520.
48 Tiesas 2019. gada 19. novembra spriedums, A. K. un citi pret Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 
un C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190). 
50 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 

16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, CDL-PI(2020)002, 51.–55. punkts.



RR\1210506LV.docx 11/39 PE650.665v03-00

LV

amata kandidātu ievēlēšanas process neatbilda Polijas Konstitūcijas 183. pantam un 
Augstākās tiesas reglamentam un bija pretrunā Augstākās tiesas tiesnešu plēnuma 
(turpmāk “plēnums”) apspriežu pamatstandartiem; ar nožēlu atzīmē, ka šaubas par 
plēnumā rīkoto vēlēšanu procesa validitāti, kā arī par pirmā priekšsēdētāja amata 
izpildītāju objektivitāti un neatkarību vēlēšanu procesa gaitā var vēl vairāk apdraudēt 
varas dalījumu un Polijas Republikas prezidenta 2020. gada 25. maijā izvirzītā jaunā 
pirmā priekšsēdētāja leģitimitāti, kā arī varētu likt apšaubīt Augstākās tiesas neatkarību; 
atgādina, ka Polijas Republikas prezidents līdzīgi pārkāpa likumu, izvirzīdams 
Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju; 

18. tāpat kā Komisija, ir nobažījies par to, ka Polijas Republikas prezidenta (un dažos 
gadījumos arī tieslietu ministra) pilnvaras ietekmēt disciplinārlietas pret Augstākās 
tiesas tiesnešiem, ieceļot par disciplinārlietām atbildīgo amatpersonu, kura izmeklēs 
lietu, un tādējādi izslēdzot par disciplinārlietām atbildīgo Augstākās tiesas amatpersonu 
no notiekošas lietas izskatīšanas, raisa bažas par varas dalīšanas principu un var 
ietekmēt tiesu varas neatkarību51;

19. atgādina, ka Tiesa pēc tam, kad tā iepriekš ar 2018. gada 17. decembra rīkojumu52 bija 
apmierinājusi Komisijas lūgumu par pagaidu noregulējumu šajā jautājumā, 2019. gada 
24. jūnija spriedumā53 atzina, ka pensionēšanās vecuma samazināšana Augstākās tiesas 
tiesnešiem, kas pilda amata pienākumus, ir pretrunā Savienības tiesībām un pārkāpj 
tiesnešu neatceļamības un līdz ar to tiesu neatkarības principu; atzīmē, ka Polijas 
iestādes pieņēma 2018. gada 21. novembra Likumu, ar ko groza Likumu par Augstāko 
tiesu54, lai izpildītu minēto Tiesas rīkojumu, un tas līdz šim ir vienīgais gadījums, kad 
tās sakarā ar Tiesas lēmumu ir atcēlušas tiesu sistēmas satvara izmaiņas;

Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas un Ārkārtas palātas sastāvs un darbība

20. atgādina, ka 2018. gadā tika izveidotas divas jaunas Augstākās tiesas palātas, proti, 
Disciplinārlietu palāta un Ārkārtas palāta, kuru sastāvā bija jaunās Valsts tiesu padomes 
izraudzīti jauniecelti tiesneši un kurām tika piešķirtas īpašas pilnvaras, tostarp Ārkārtas 
palātai — pilnvaras ārkārtas pārskatīšanas kārtībā atcelt zemākas instances tiesu vai 
pašas Augstākās tiesas pieņemtos galīgos spriedumus, bet Disciplinārlietu palātai — 
pilnvaras izskatīt disciplinārlietas pret citiem Augstākās tiesas un vispārējo tiesu 
tiesnešiem, t. i., faktiski tika izveidota “Augstākā tiesa Augstākajā tiesā”55; 

51 Sk. Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatoto priekšlikumu, COM(2017)835, 133. punkts. Sk. 
arī EDSO-ODIHR, atzinums par likumprojekta par Polijas Augstāko tiesu dažiem noteikumiem (no 
2017. gada 26. septembra), 2017. gada 13. novembris, 33. lpp.
52 Tiesas 2018. gada 17. decembra rīkojums lietā C-619/18 R Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2018:1021.
53 Tiesas 2019. gada 24. jūnija spriedums lietā C-619/18 Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2019:531.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507). 
55 EDSO/ODIHR, 2017. gada 13. novembra atzinums, 7.–20. lpp.; Venēcijas komisija, 2017. gada 8.–
9. oktobra atzinums, 43. punkts; Komisijas Ieteikums (ES) 2018/103 (2017. gada 20. decembris) par 
tiesiskumu Polijā, ar ko papildina Ieteikumus (ES) 2016/1374, (ES) 2017/146 un (ES) 2017/1520 
(OV L 17, 23.1.2018., 50. lpp.), 25. punkts; GRECO, papildinājums ceturtās kārtas izvērtējuma 
ziņojumam par Poliju (34. pants), 2018. gada 18.–22. jūnijs, 31. punkts; Venēcijas komisija un Eiropas 
Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 16. janvāra steidzamais kopīgais 
atzinums, 8. punkts.
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21. atgādina, ka Tiesa 2019. gada 19. novembra spriedumā,56 atbildot uz Augstākās tiesas 
Darba un sociālā nodrošinājuma lietu palātas (turpmāk “Darba palāta”) lūgumu sniegt 
prejudiciālu nolēmumu par Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātu, nolēma, ka valsts 
tiesām ir pienākums nepiemērot valsts tiesību normas, ar kurām kompetence izskatīt 
strīdus, kas attiecas uz Savienības tiesību piemērošanu, ir piešķirta struktūrai, kura 
neatbilst neatkarības un objektivitātes prasībām; 

22. atzīmē, ka vēlāk iesniedzējtiesa (Augstākās tiesas Darba palāta) 2019. gada 5. decembra 
spriedumā57 secināja, ka Disciplinārlietu palāta neatbilst prasībām par neatkarīgu un 
objektīvu tiesu Polijas un Savienības tiesību izpratnē, un ka Augstākā tiesa (Civillietu, 
Krimināllietu un Darba palātas) 2020. gada 23. janvārī pieņēma58 rezolūciju, kurā 
atgādināts, ka Disciplinārlietu palāta tās neatkarības trūkuma dēļ nav tiesa, tāpēc tās 
lēmumus nevar uzskatīt par pienācīgi ieceltas tiesas pieņemtiem spriedumiem; ar lielām 
bažām atzīmē, ka Polijas iestādes ir paziņojušas, ka, ciktāl runa ir par Disciplinārlietu 
palātas un Valsts tiesu padomes pastāvīgo darbību, šiem lēmumiem nav juridiskas 
nozīmes un ka Konstitucionālā tiesa Augstākās tiesas rezolūciju 2020. gada 20. aprīlī 
pasludināja par nekonstitucionālu59, radot Polijā bīstamu tiesu varas dualitāti atklātā 
pretrunā Savienības tiesību pārākumam un it sevišķi LES 19. panta 1. punktam Tiesas 
interpretācijā, proti, tādējādi tiek liegta Tiesas 2019. gada 19. novembra sprieduma 
efektivitāte60 un Polijas tiesām tiek liegts to piemērot61; 

23. atzīmē Tiesas 2020. gada 8. aprīļa rīkojumu62, ar ko Polijai uzdots nekavējoties apturēt 
valsts tiesību normas par Disciplinārlietu palātas pilnvarām piemērošanu, un aicina 
Polijas iestādes rīkojumu nekavējoties izpildīt; aicina Polijas iestādes pilnībā ievērot šo 
rīkojumu un aicina Komisiju iesniegt Tiesai papildu lūgumu pastāvīgas neatbilstības 
gadījumā piespriest soda naudu; aicina Komisiju steidzami sākt pārkāpuma procedūru 
sakarā ar valsts tiesību normām par Ārkārtas palātas pilnvarām, jo tās sastāvam ir tādi 
paši trūkumi kā Disciplinārlietu palātas sastāvam;

Jaunās Valsts tiesu padomes sastāvs un darbība

24. atgādina, ka tiesu padomes izveidošana ir katras dalībvalsts ziņā, bet, ja šāda padome ir 
izveidota, tās neatkarība jāgarantē saskaņā ar Eiropas standartiem un dalībvalsts 
konstitūciju; atgādina, ka pēc tam, kad ar 2017. gada 8. decembra Likumu, ar ko groza 
Likumu par Valsts tiesu padomi un dažus citus likumus63, tika reformēta Valsts tiesu 
padome, kas saskaņā ar Polijas konstitūcijas 186. panta 1. punktu ir struktūra, kuras 

56 Tiesas 2019. gada 19. novembra spriedums, A. K. un citi pret Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 
un C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
57 Augstākas tiesas 2019. gada 5. decembra spriedums, III PO 7/19. 
58 Kopīgā Augstākās tiesas Civillietu palātas, Krimināllietu palātas un Darba palātas 2020. gada 
23. janvāra rezolūcija, BSA I-4110-1/2020.
59 Konstitucionālās tiesas 2020. gada 20. aprīļa spriedums, U 2/20.
60 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 
16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 38. punkts.
61 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 
16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 38. punkts.
62 Tiesas 2020. gada 8. aprīļa rīkojums lietā C-791/19 R Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2020:277.
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3). 
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uzdevums ir sargāt tiesu un tiesnešu neatkarību, Polijas tieslietu aprindas zaudēja 
pilnvaras deleģēt pārstāvjus Valsts tiesu padomē un līdz ar to ietekmi uz tiesnešu 
pieņemšanu darbā un paaugstināšanu amatā; atgādina, ka pirms minētās reformas 15 no 
25 Valsts tiesu padomes locekļiem bija tiesneši, kurus ievēlēja kolēģi, bet kopš 
2017. gada reformas šos tiesnešus ievēl Polijas parlaments; pauž dziļu nožēlu par to, ka 
apvienojumā ar visu saskaņā ar vecajiem noteikumiem iecelto locekļu pilnvaru 
priekšlaicīgu izbeigšanu 2018. gada sākumā šis pasākums noveda pie tālejošas Valsts 
tiesu padomes politizācijas64; 

25. atgādina, ka Augstākā tiesa, izpildot Tiesas 2019. gada 19. novembra spriedumā 
noteiktos kritērijus, 2019. gada 5. decembra spriedumā un 2020. gada 15. janvāra 
lēmumos65, kā arī 2020. gada 23. janvāra rezolūcijā konstatēja, ka jaunās Valsts tiesu 
padomes izšķirošā loma jaunizveidotās Disciplinārlietu palātas tiesnešu atlasē mazina 
šīs palātas neatkarību un objektivitāti66; ir nobažījies par juridisko statusu, kāds ir 
tiesnešiem, kurus iecēlusi vai paaugstinājusi jaunā Valsts tiesu padome tās pašreizējā 
sastāvā, un par to, kā viņu dalība tiesas lēmumu pieņemšanā varētu ietekmēt tiesvedības 
validitāti un likumību;

26. atgādina, ka Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīkls 2018. gada 17. septembrī apturēja 
jaunās Valsts tiesu padomes dalību tīklā, jo tā vairs neatbilda prasībām par neatkarību 
no izpildvaras un likumdevēja, un 2020. gada aprīlī sāka izslēgšanas procedūru67;

27. aicina Komisiju sākt pārkāpuma procedūru sakarā ar 2011. gada 12. maija Likumu par 
Valsts tiesu padomi68, kas grozīts 2017. gada 8. decembrī, un lūgt Tiesu apturēt jaunās 
Valsts tiesu padomes darbību, nosakot pagaidu pasākumus;

Noteikumi par vispārējo tiesu organizāciju un vispārējo tiesu priekšsēdētāju iecelšanu 
un tiesnešu pensionēšanās kārtību

28. pauž nožēlu par to, ka tieslietu ministrs, kas Polijas sistēmā ir arī ģenerālprokurors, 
ieguva pilnvaras 6 mēnešu pārejas periodā pēc saviem ieskatiem iecelt un atlaist 
zemākas instances tiesu priekšsēdētājus un ka 2017.–2018. gadā tieslietu ministrs 
aizstāja vairāk nekā 150 tiesu priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku; norāda, ka pēc 

64 Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome, prezidija 2017. gada 7. aprīļa un 2017. gada 12. oktobra 
atzinumi; EDSO/ODIHR, galīgais atzinums par Likuma par Valsts tiesu padomi grozījumu projektu, 
2017. gada 5. maijs; Venēcijas komisija, 2017. gada 8.–9. oktobra atzinums, 5.–7. punkts; GRECO, 
2018. gada 19.–23. marta ad hoc ziņojums par Poliju (34. pants) un 2018. gada 18.–22. jūnija 
papildinājums; Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma 
ģenerāldirektorāts, 2020. gada 16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 42. un 61. punkts.
65 Augstākas tiesas 2020. gada 15. janvāra lēmums, III PO 8/18. Augstākas tiesas 2020. gada 
15. janvāra lēmums, III PO 9/18.
66 Šajā sakarā sk. arī šādas Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatīšanā esošas lietas: Reczkowicz un divi citi 
pret Poliju (pieteikumi Nr. 43447/19, Nr. 49868/19 un Nr. 57511/19), Grzęda pret Poliju 
(Nr. 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. pret Poliju (Nr. 4907/18), Broda pret Poliju un Bojara 
pret Poliju (Nr. 26691/18 un Nr. 27367/18), Żurek pret Poliju (Nr. 39650/18) un Sobczyńska un citi 
pret Poliju (Nr. 62765/14, Nr. 62769/14, Nr. 62772/14 un Nr. 11708/18).
67 ENCJ, ENCJ valdes 2020. gada 21. februāra vēstule. Sk. arī Eiropas Tiesnešu asociācijas 2020. gada 
4. maija vēstuli ENCJ atbalstam.
68 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714). 
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šā perioda beigām tiesu priekšsēdētāju atcelšana palika tieslietu ministra pārziņā un šīs 
pilnvaras faktiski netiek kontrolētas; turklāt norāda, ka tieslietu ministram ir arī citas 
“disciplināras” pilnvaras attiecībā pret tiesu priekšsēdētājiem un augstākas instances 
tiesu priekšsēdētājiem, kam savukārt pašreiz ir lielas administratīvas pilnvaras attiecībā 
pret zemākas instances tiesu priekšsēdētājiem69; pauž nožēlu par šo smago triecienu 
tiesiskumam un tiesu neatkarībai Polijā70;

29. pauž nožēlu par to, ka ar 2019. gada 20. decembra likumu, kas stājās spēkā 2020. gada 
14. februārī, ir mainīts tiesnešu kopsapulču sastāvs un dažas no šo tiesu pašpārvaldes 
struktūru pilnvarām ir nodotas tieslietu ministra iecelto tiesu priekšsēdētāju kolēģijām71;

30. atgādina, ka 2019. gada 5. novembra spriedumā72 Tiesa konstatēja, ka 2017. gada 
12. jūlija Likuma, ar ko groza Likumu par vispārējo tiesu organizāciju un dažus citus 
likumus73, noteikumi, kuri samazina vispārējo tiesu tiesnešu pensionēšanās vecumu, 
ļaujot tieslietu ministram lemt par viņu aktīvā dienesta pagarināšanu, un kuri nosaka 
atšķirīgu pensionēšanās vecumu atkarībā no dzimuma, ir pretrunā Savienības tiesībām;

Tiesnešu tiesības un neatkarība, tostarp jaunais tiesnešu disciplinārais režīms

31. nosoda jaunos noteikumus, kuros paredzēti jauni disciplinārpārkāpumi un sankcijas 
attiecībā uz tiesnešiem un tiesu priekšsēdētājiem, jo šie noteikumi nopietni apdraud 
tiesu neatkarību74; nosoda jaunos noteikumus, kas aizliedz tiesnešu politisko darbību, 
uzliek tiesnešiem pienākumu publiskot savu dalību asociācijās, būtiski ierobežo tiesu 
pašpārvaldes struktūru apspriedes un pārsniedz juridiskās noteiktības, nepieciešamības 
un proporcionalitātes principus, ierobežojot tiesnešu vārda brīvību75;

32. ir dziļi nobažījies par disciplinārlietām, kas Polijā sāktas pret tiesnešiem un prokuroriem 
sakarā ar viņu pieņemtajiem tiesu lēmumiem, ar kuriem tiek piemērotas Savienības 
tiesības, vai publiskiem izteikumiem Polijas tiesu neatkarības un tiesiskuma aizstāvībai; 
nosoda nomelnošanas kampaņu pret Polijas tiesnešiem un valsts amatpersonu 

69 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 
16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 45. punkts.
70 Sk. arī Eiropas Padome, Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes prezidijs (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 2018. gada 18. jūnijs.
71 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 
16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 46.–50. punkts.
72 Tiesas 2019. gada 5. novembra spriedums lietā C-192/18 Komisija/Polija, ECLI:EU:C:2019:924.
73 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452). 
74 EDSO/ODIHR, steidzamais pagaidu atzinums par likumprojektu par grozījumiem Likumā par 
vispārējo tiesu organizāciju, Likumā par Augstāko tiesu un dažos citos Polijas likumos (2019. gada 
20. decembrī), 2020. gada 14. janvāris, 23.–26. lpp.; Venēcijas komisija un Eiropas Padomes 
Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 
44.–45. punkts.
75 EDSO/ODIHR, 2020. gada 14. janvāra steidzamais pagaidu atzinums, 18.–21. lpp.; Venēcijas 
komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 16. janvāra 
steidzamais kopīgais atzinums, 24.–30. punkts.
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iesaistīšanos tajā; aicina Polijas iestādes atturēties no ļaunprātīgas disciplinārlietu 
izmantošanas un citām darbībām, kas apdraud tiesu iestāžu autoritāti;

33. aicina Polijas iestādes atcelt jaunos noteikumus (par disciplinārpārkāpumiem un citus), 
kas liedz tiesām izskatīt jautājumus par citu tiesnešu neatkarību un objektivitāti, 
raugoties no Savienības tiesību un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas (ECTK) viedokļa, un tādējādi liedz tiesnešiem izpildīt Savienības tiesībās 
noteikto pienākumu nepiemērot valsts tiesību normas, kuras ir pretrunā Savienības 
tiesībām76;  

34. atzinīgi vērtē to, ka Komisija sākusi pārkāpuma procedūru sakarā ar minētajiem 
jaunajiem noteikumiem; aicina Komisiju, ja lieta tiks nodota izskatīšanai Tiesā, lūgt, lai 
Tiesa piemēro paātrināto procedūru un nosaka pagaidu pasākumus;

Ģenerālprokurora statuss un prokuratūras organizācija

35. nosoda tieslietu ministra un ģenerālprokurora biroja apvienošanu, paplašinātās 
ģenerālprokurora pilnvaras attiecībā pret prokuratūras sistēmu, paplašinātās tieslietu 
ministra pilnvaras attiecībā pret tiesu iestādēm (grozītais 2001. gada 27. jūlija Likums 
par vispārējo tiesu organizāciju77) un vājās izredzes kontrolēt šīs pilnvaras (Nacionālā 
prokuroru padome), kas kopumā rada pārlieku plašu pilnvaru koncentrēšanos vienas 
personas rokās un tieši negatīvi ietekmē prokuratūras sistēmas neatkarību no politiskās 
sfēras, kā uzsvērusi Venēcijas komisija78;

36. atgādina, ka 2019. gada 5. novembra spriedumā Tiesa konstatēja, ka prokuroru 
pensionēšanās vecuma pazemināšana ir pretrunā Savienības tiesībām, jo paredz 
atšķirīgu Polijas prokuroru vīriešu un prokuroru sieviešu pensionēšanās vecumu;

Vispārējs Polijas tiesiskuma situācijas novērtējums 

37. piekrīt Komisijai, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, Pretkorupcijas 
starpvalstu grupai un ANO īpašajam referentam jautājumos par tiesnešu un advokātu 
neatkarību, ka minētās atsevišķās tiesu sistēmas regulējuma izmaiņas, ņemot vērā to 
mijiedarbību un vispārējo ietekmi, ir uzskatāmas par nopietnu, ilgstošu un sistēmisku 
tiesiskuma pārkāpumu, kas paver iespēju likumdošanas varai un izpildvarai iejaukties 
visā tiesu sistēmas struktūrā un darba rezultātos ar varas dalīšanas principu un 
tiesiskumu nesaderīgā veidā, tādējādi būtiski vājinot Polijas tiesu varas neatkarību79; 

76 EDSO/ODIHR, 2020. gada 14. janvāra steidzamais pagaidu atzinums, 13.–17. lpp.; Venēcijas 
komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 16. janvāra 
steidzamais kopīgais atzinums, 31.–43. punkts.
77 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070). 
78 Venēcijas komisijas 2017. gada 8.–9. decembra atzinums par grozīto Likumu par prokuratūru, CDL-
AD(2017)028, 115. punkts.
79 Komisijas Ieteikums (ES) 2018/103; ANO, īpašais referents jautājumos par tiesnešu un advokātu 
neatkarību, 2018. gada 25. jūnija paziņojums; Eiropas Komisija, 2019. gada Eiropas pusgads: 
ziņojums par Poliju, 2019. gada 27. februāris, SWD(2019)1020 final, 42. lpp.; Eiropas Tiesu iestāžu 
padomju tīkla, ES augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla un Eiropas Tiesnešu asociācijas 2019. gada 
20. septembra vēstule; GRECO, turpinājums papildinājumam ceturtās kārtas izvērtējuma ziņojumam 
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nosoda to, kā Polijas iestādes kopš 2016. gada, pieņemdamas pasākumus un ieceldamas 
personas amatā, ir destabilizējoši ietekmējušas Polijas tiesisko kārtību;

Pamattiesību aizsardzība Polijā

Polijas cilvēktiesību komisārs 

38. ir nobažījies par politiskajiem uzbrukumiem Cilvēktiesību komisāra biroja 
neatkarībai80; uzsver, ka cilvēktiesību komisārs savu pienākumu ietvaros ir publiski 
kritizējis dažādus pašreizējās valdības pieņemtos pasākumus; atgādina, ka cilvēktiesību 
komisāra statūti ir noteikti Polijas konstitūcijā un ka pašreizējā cilvēktiesību komisāra 
pilnvaru termiņš beigsies 2020. gada septembrī;

Tiesības uz taisnīgu tiesu

39. ir nobažījies par ziņojumiem, kuros norādīts uz tiesas procesu nepamatotu kavēšanos, 
grūtībām piekļūt juridiskajai palīdzībai aizturēšanas laikā un gadījumiem, kad nav 
pietiekami ievērotas tiesības uz advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti81; aicina 
Komisiju cieši sekot līdzi advokātu situācijai Polijā; atgādina par visu pilsoņu tiesībām 
uz neatkarīga advokāta konsultācijām, aizstāvību un pārstāvību saskaņā ar Hartas 47. un 
48. pantu;

40. ir nobažījies par to, ka, kopš 2020. gada 14. februārī stājās spēkā grozījumi 2019. gada 
20. decembra likumā, tikai Ārkārtas palāta, kuras neatkarība un objektivitāte ir 
apšaubāma, var izlemt, vai tiesnesis vai tiesa ir neatkarīga un objektīva, līdz ar to liedzot 
pilsoņiem svarīgu tiesību aizsardzības elementu visās citās instancēs82; atgādina, ka 
saskaņā ar Tiesas judikatūru tiesības uz taisnīgu tiesu uzliek ikvienai tiesai pienākumu 
pēc savas iniciatīvas pārbaudīt, vai tā atbilst neatkarības un objektivitātes kritērijiem83; 

Tiesības uz informāciju un vārda brīvība, ieskaitot mediju brīvību un plurālismu

41. atgādina, ka mediju brīvība un mediju plurālisms nav atdalāmi no demokrātijas un 
tiesiskuma un ka tiesības informēt un tiesības tikt informētam ir vienas no demokrātijas 
pamatvērtībām, kas ir Savienības pamatā; atgādina, ka 2020. gada 16. janvāra rezolūcijā 
Parlaments aicināja Padomi uzklausīšanās, kas notiek saskaņā ar LES 7. panta 
1. punktu, pievērsties visām jaunajām norisēm vārda brīvības, tostarp mediju brīvības, 
jomā;

par Poliju (34. pants), 2019. gada 6. decembris, 65. punkts; PACE, 2020. gada 28. janvāra rezolūcija 
2316(2020) par demokrātijas institūciju darbību Polijā, 4. punkts. 
80 Sk. arī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2018. gada 19. janvāra vēstuli Polijas 
premjerministram; ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, OHCHR Europe parakstītais kopīgais 
paziņojums Polijas cilvēktiesību komisāra atbalstam, 2019. gada jūnijs. 
81 ANO Cilvēktiesību komiteja, noslēguma secinājumi par Polijas septīto regulāro ziņojumu, 
2016. gada 23. novembris, 33. punkts.
82 Venēcijas komisija un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un tiesiskuma ģenerāldirektorāts, 2020. gada 
16. janvāra steidzamais kopīgais atzinums, 59. punkts.
83 Tiesas 2020. gada 26. marta spriedums, Simpson/Padome un HG/Komisija, apvienotās lietas C-
542/18 RX-II un C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232, 57. punkts.
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42. atgādina, ka 2016. gada 14. septembra rezolūcijā Parlaments pauda bažas par iepriekš 
pieņemtajām un jaunierosinātajām izmaiņām Polijas mediju tiesību aktos; vēlreiz aicina 
Komisiju novērtēt, vai pieņemtie tiesību akti atbilst Savienības tiesību aktiem, it sevišķi 
Hartas 11. pantam un Savienības tiesību aktiem par sabiedriskajiem medijiem; 

43. ir ļoti nobažījies par darbībām, ko Polijas iestādes pēdējos gados veikušas attiecībā uz 
sabiedrisko raidorganizāciju, piemēram, sabiedrisko raidorganizāciju pārveidodamas 
par raidorganizāciju valdības atbalstam, liegdamas sabiedriskajiem medijiem un to 
pārvaldes struktūrām paust neatkarīgus vai atšķirīgus viedokļus un kontrolēdamas 
pārraižu saturu84; atgādina, ka Polijas konstitūcijas 54. pants garantē vārda brīvību un 
aizliedz cenzūru;

44. pauž dziļas bažas par to, ka daži politiķi pret žurnālistiem pārmērīgi izmanto tiesas 
prāvas par neslavas celšanu, tostarp panākot, ka žurnālistiem tiek uzlikti kriminālsodi un 
tiek apturēta viņu profesionālā darbība; ir nobažījies, ka tas ierobežos žurnālistiku un 
žurnālistu un mediju neatkarību85; aicina Polijas iestādes garantēt, ka žurnālisti un viņu 
ģimenes, pret ko ar mērķi apklusināt vai iebiedēt neatkarīgus medijus tiek vērstas tiesas 
prāvas, var izmantot pienācīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus; aicina Polijas iestādes 
pilnībā īstenot Eiropas Padomes 2016. gada 13. aprīļa ieteikumu par žurnālistikas 
aizsardzību un žurnālistu un citu mediju jomas aktoru drošību86; pauž nožēlu par to, ka 
Komisija līdz šim nav nākusi klajā ar regulējumu pret SLAPP (stratēģiskā tiesvedība 
pret sabiedrības līdzdalību), kas arī Polijas žurnālistus un medijus aizsargātu pret 
ļaunprātīgam tiesas prāvām;

45. ir nobažījies par ziņotajiem gadījumiem, kad žurnālisti Covid-19 pandēmijas laikā 
apcietināti sava darba dēļ, kamēr ziņojuši par protestiem pret ierobežojošajiem 
pasākumiem87;

Akadēmiskā brīvība

46. pauž bažas par to, ka pret akadēmisko aprindu pārstāvjiem tiek vērstas neslavas celšanas 
prāvas un ar tādām tiek draudēts; aicina Polijas iestādes ievērot vārda un akadēmisko 
brīvību atbilstoši starptautiskajiem standartiem88;

47. aicina Polijas parlamentu atcelt 1998. gada 18. decembra Likuma par Nacionālās 
piemiņas institūtu — Pret poļu nāciju pastrādāto noziegumu izmeklēšanas komisiju89 
6.c nodaļu, jo tā apdraud vārda brīvību un neatkarīgu pētniecību, padarot, piemēram, 

84 Sk. arī Pasaules preses brīvības indeksu, kurā Polija no 18. vietas 2015. gadā tagad ir noslīdējusi uz 
62. vietu.
85 Eiropas Padomes Platforma žurnālistikas aizsardzības un žurnālistu drošības veicināšanai, 
2020. gada ziņojums, 2020. gada marts, 42. lpp.
86 Eiropas Padome, Ministru komitejas 2016. gada 13. aprīļa Ieteikums dalībvalstīm CM/Rec(2016)4 
par žurnālistikas aizsardzību un žurnālistu un citu mediju jomas aktoru drošību.
87 Starptautiskais preses institūts (IPI), ar reportāžām par Covid-19 saistīto preses brīvības pārkāpumu 
reģistrs, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/. 
88 Eiropas Padome, Amerikas Valstu organizācija u. c., Globālā akadēmiskās brīvības, institucionālās 
autonomijas un demokrātijas nākotnes foruma deklarācija, 2019. gada 21. jūnijs.
89 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016).

https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/
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Polijas vai poļu apsūdzēšanu par līdzdalību holokaustā par pārkāpumu, kas radot 
kaitējumu Polijas un tās iedzīvotāju reputācijai un par ko paredzēta civiltiesiskā 
atbildība90;

Pulcēšanās brīvība

48. vēlreiz aicina Polijas valdību ievērot tiesības uz pulcēšanās brīvību, pašreiz spēkā 
esošajā 2015. gada 24. jūlija Likumā par publisku pulcēšanos91, kas grozīts 2016. gada 
13. decembrī92, svītrojot noteikumus, ar kuriem prioritāte tiek piešķirta valdības 
apstiprinātajiem “cikliskajiem” pulcēšanās pasākumiem93; mudina Polijas iestādes 
atturēties no kriminālsankciju piemērošanas personām, kas piedalās miermīlīgos 
pulcēšanās pasākumos vai pretdemonstrācijās, un atteikties no kriminālapsūdzībām pret 
miermīlīgiem protestētājiem; turklāt mudina Polijas iestādes adekvāti aizsargāt 
miermīlīgas pulcēšanās un saukt pie atbildības tos, kas vardarbīgi uzbrūk cilvēkiem, 
kuri piedalās miermīlīgās pulcēšanās;

49. ir nobažījies par ļoti ierobežojošo publiskās pulcēšanās aizliegumu94, kas bija spēkā 
Covid-19 pandēmijas laikā, lai gan nebija izsludināts dabas katastrofas stāvoklis, kā 
paredzēts Polijas konstitūcijas 232. pantā, un uzstāj, ka, ierobežojot pulcēšanās tiesības, 
ir jāpiemēro samērīguma princips;

Biedrošanās brīvība

50. aicina Polijas iestādes grozīt 2017. gada 15. septembra Likumu par Nacionālo brīvības 
institūtu — Pilsoniskās sabiedrības attīstības centru95,96, lai nodrošinātu svarīgām 
vietējā, reģionālā un valsts līmeņa pilsoniskās sabiedrības grupām piekļuvi valsts 
finansējumam un publisko līdzekļu godīgu, objektīvu un pārredzamu piešķiršanu 
pilsoniskajai sabiedrībai, nodrošinot plurālistisku pārstāvību97; vēlreiz aicina 
attiecīgajām organizācijām darīt pieejamu adekvātu finansējumu, izmantojot dažādus 
Savienības līmeņa finansējuma instrumentus, jaunās programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” Savienības vērtību sadaļu un Savienības izmēģinājuma projektus; 
ir ļoti nobažījies par to, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi no 
Polijas saskaras ar politisko spiedienu sakarā ar darbu savu pilnvaru ietvaros98;

90 Sk. arī EDSO pārstāvja plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos 2018. gada 28. jūnija paziņojumu.
91 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).
92 Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 
579).
93 Sk. arī ANO ekspertu 2018. gada 23. aprīļa paziņojumu, kurā Polija mudināta nodrošināt brīvu un 
pilnīgu dalību klimata sarunās.
94 Polijas cilvēktiesību komisāra 2020. gada 6. maija vēstule Iekšlietu un pārvaldes ministrijai.
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 EDSO/ODIHR, atzinums par Polijas likumprojektu par Nacionālo brīvības institūtu — Pilsoniskās 
sabiedrības attīstības centru, Varšava, 2017. gada 22. augusts.
97 EESK, ziņojums par pamattiesībām un tiesiskumu un nacionālajām norisēm no pilsoniskās 
sabiedrības perspektīvas 2018.–2019. gadā, 2020. gada jūnijs, 41.–42. lpp.
98 EESK, paziņojums presei “Satraucošs spiediens uz pilsonisko sabiedrību: valdība vēršas pret EESK 
locekli no Polijas, NVO vairs nevar izvēlēties savus kandidātus”, 2020. gada 23. jūnijs.
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Privātums un datu aizsardzība

51. atkārto 2016. gada 14. septembra rezolūcijā pausto secinājumu, ka 2016. gada 10. jūnija 
Likumā par terorisma apkarošanu un grozītajā 1990. gada 6. aprīļa Likumā par 
policiju99 paredzētās procesuālās garantijas un materiālie nosacījumi attiecībā uz 
slepenu novērošanu nav pietiekami, lai novērstu tās pārmērīgu izmantošanu vai 
nepamatotu iejaukšanos indivīdu, tostarp opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības līderu, 
tiesībās uz privātumu un datu aizsardzību100; vēlreiz aicina Komisiju novērtēt šo tiesību 
aktu atbilstību Savienības tiesībām un mudina Polijas iestādes pilnīgi ievērot visu 
iedzīvotāju tiesības uz privātumu;

52. ir ļoti nobažījies par to, ka Polijas Digitālo lietu ministrija 2020. gada 22. aprīlī pārsūtīja 
persondatus no iedzīvotāju reģistrācijas vispārējās elektroniskās sistēmas (turpmāk 
“PESEL reģistrs”) pasta operatoram, lai atvieglotu 2020. gada 10. maija prezidenta 
vēlēšanu rīkošanu, dodot iespēju balsot pa pastu, lai gan šādai rīcībai nebija pienācīga 
juridiskā pamata, jo Polijas parlaments likumprojektu, kas ļauj vēlēšanas pilnībā rīkot 
pa pastu, pieņēma tikai 2020. gada 7. maijā; turklāt atzīmē, ka PESEL reģistrs nav 
identisks vēlētāju reģistram un satur arī citu dalībvalstu pilsoņu persondatus, tāpēc 
minētā datu pārsūtīšana varētu būt Regulas (ES) 2016/679 pārkāpums; atgādina, ka 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija norādīja, ka publiskas iestādes var izpaust 
informāciju par vēlēšanu sarakstos iekļautām privātpersonām, bet tikai tad, ja tas ir 
skaidri atļauts ar valsts tiesību aktiem101; atzīmē, ka Polijas cilvēktiesību komisārs ir 
iesniedzis sūdzību vojevodistes administratīvajā tiesā Varšavā par to, ka Polijas Digitālo 
lietu ministrija varētu būt pārkāpusi Polijas konstitūcijas 7. un 51. pantu;

Vispusīga dzimumaudzināšana

53. vēlreiz pauž 2019. gada 14. novembra rezolūcijā paustās dziļās bažas, kurām 
pievienojas arī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre102, par iniciatīvas “Stop 
Pedofilii” pārstāvju Sejmam iesniegto likumprojektu, kas grozītu Polijas 
Kriminālkodeksa 200.b pantu, proti, par ārkārtīgi neskaidrajiem, plašajiem un 
nesamērīgajiem noteikumiem, kuri faktiski paredzētu kriminālatbildību par 
nepilngadīgo dzimumaudzināšanu un kuru piemērošanas joma potenciāli apdraud visas 
personas, it īpaši vecākus, skolotājus un dzimumaudzinātājus, paredzot cietumsodus 
līdz trim gadiem par izglītošanu cilvēku seksualitātes, veselības un intīmo attiecību 
jautājumos;  

54. uzsver, ka vecumam piemērota un pierādījumos balstīta vispusīga dzimumaudzināšana 
un attiecību izglītība ir izšķirīgi svarīga, lai attīstītu jauniešu prasmes veidot veselīgas, 
vienlīdzīgas, gādīgas un drošas attiecības, kurās nav diskriminācijas, piespiešanas un 
vardarbības; uzskata, ka vispusīga dzimumaudzināšana turklāt pozitīvi ietekmē 
dzimumu līdztiesības rezultātus, tostarp pārveidojot kaitīgas dzimtiskās normas un 
attieksmi pret dzimumbalstītu vardarbību, palīdzot novērst vardarbību un seksuālu 

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 ANO Cilvēktiesību komiteja, noslēguma secinājumi par Polijas septīto regulāro ziņojumu, 

2016. gada 23. novembris, 39.–40. punkts. Sk. arī ANO ekspertu 2018. gada 23. aprīļa 
paziņojumu, kurā Polija mudināta nodrošināt brīvu un pilnīgu dalību klimata sarunās.

101 EDAK, vēstule par datu izpaušanu Polijas prezidenta vēlēšanās, 2020. gada 5. maijs.
102 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre, 2020. gada 14. aprīļa paziņojums.
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piespiešanu intīmo partneru starpā, homofobiju un transfobiju, izbeidzot klusēšanu par 
seksuālu vardarbību, seksuālu ekspluatāciju un izmantošanu un dodot iespēju 
jauniešiem meklēt palīdzību; aicina Polijas parlamentu nepieņemt ierosināto 
likumprojektu par grozījumiem Polijas Kriminālkodeksa 200.b pantā un uzstājīgi aicina 
Polijas iestādes nodrošināt, ka visiem skolēniem ir piekļuve zinātniski precīzai un 
vispusīgai dzimumaudzināšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem un ka personas, 
kas šādu izglītību un informāciju sniedz, saņemt reālu un objektīvu atbalstu;

Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības

55. atgādina, ka saskaņā ar Hartu, ECTK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru sieviešu 
seksuālā un reproduktīvā veselība ir saistīta ar vairākām cilvēktiesībām, tostarp tiesībām 
uz dzīvību un cilvēka cieņu, brīvību no necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās, 
tiesībām uz piekļuvi veselības aprūpei, tiesībām uz privātumu, tiesībām uz izglītību un 
diskriminācijas aizliegumu, un tas ir atspoguļots arī Polijas konstitūcijā; atgādina, ka 
Parlaments 2017. gada 15. novembra rezolūcijā stingri nosodīja jebkādus tiesību aktu 
priekšlikumus, kas aizliegtu abortus gadījumos, kad konstatētas smagas vai letālas augļa 
anomālijas, tādējādi Polijā krasi ierobežojot un praktiski gandrīz aizliedzot piekļuvi 
aborta pakalpojumiem, jo lielākā daļa abortu tiek veikti tieši uz tāda pamata103, un 
uzsvēra, ka vispārēja piekļuve veselības aprūpei, tostarp seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpei un ar to saistītajām tiesībām, ir pamata cilvēktiesības104; pauž nožēlu 
par ierosinātajiem grozījumiem105 1996. gada 5. decembra Likumā par ārstu un zobārstu 
profesijām106, saskaņā ar kuriem ārstiem, kas personisku uzskatu dēļ liedz seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumus, vairs nebūs juridiska pienākuma norādīt 
alternatīvu iestādi vai speciālistu; ir nobažījies par pārliecības klauzulas izmantošanu, 
tostarp par uzticamu nosūtīšanas mehānismu trūkumu un to, ka sievietēm, kurām šādi 
pakalpojumi liegti, nav savlaicīgas apelācijas iespēju; aicina Polijas parlamentu 
atturēties no jebkādiem turpmākiem mēģinājumiem ierobežot sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības; stingri uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību pakalpojumu liegšana ir pret sievietēm un meitenēm vērstas 
vardarbības veids; aicina Polijas iestādes veikt pasākumus, lai pilnībā izpildītu 
spriedumus, ko Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņēmusi lietās pret Poliju, vairākkārt 

103 2017. gadā 97,9 % no visiem aborta gadījumiem bija saistīti ar augļa defektiem: Veselības 
informācijas sistēmu centrs, Publiskās statistikas pētījumu programmas MZ-29 ziņojumi, kas publicēti 
Polijas Sejma tīmekļa vietnē. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach 
stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późnn. zm.).
104 Sk. arī Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada decembra tematisko dokumentu 
“Sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Eiropā”; ANO eksperti, kas konsultē ANO 
Darba grupu sieviešu diskriminācijas jautājumos, 2018. gada 22. marta paziņojums, kā arī Eiropas 
Padomes cilvēktiesību komisāres 2020. gada 14. aprīļa paziņojums.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

oraz niektórych innych ustaw (not yet published in the Official Journal). 
106Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 
152).
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lemdama, ka ierobežojoši tiesību akti par abortu un nepietiekama īstenošana ir sieviešu 
cilvēktiesību pārkāpumi107;

56. atgādina, ka iepriekšējie mēģinājumi vēl vairāk ierobežot tiesības uz abortu, kas Polijā 
jau tāpat ir vienas no ierobežotākajām Savienībā, 2016. un 2018. gadā tika apturēti 
sakarā ar Polijas iedzīvotāju masveida pretestību, kas izpaudās kā “melnie gājieni”; 
uzstājīgi aicina Polijas iestādes apsvērt iespēju atcelt likumu, kas ierobežo sieviešu un 
meiteņu piekļuvi avārijas kontracepcijai;

Naida runa, publiska diskriminācija, vardarbība pret sievietēm, vardarbība ģimenē un 
neiecietīga izturēšanās pret minoritātēm un citām neaizsargātām grupām, tostarp 
LGBTI

57. mudina Polijas iestādes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai stingri apkarotu 
rasistisku naida runu un kūdīšanu uz vardarbību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, un 
publiski nosodīt rasistisku naida runu, ko pauž publiskas personas, tostarp politiķi un 
mediju amatpersonas, un no tās distancēties108, mazināt aizspriedumus un negatīvu 
noskaņojumu pret nacionālajām un etniskajām minoritātēm (tostarp romiem), 
migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem un nodrošināt, ka tiek faktiski izpildīti 
tiesību akti, kuri aizliedz partijas un organizācijas, kas atbalsta vai uzkurina rasu 
diskrimināciju109; aicina Polijas iestādes ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Rasu 
diskriminācijas izskaušanas komitejas 2019. gada ieteikumus110;

58. ir ļoti nobažījies par neseno Polijas tieslietu ministra vietnieka paziņojumu, ka Polijai 
būtu jādenonsē Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija); mudina Polijas 
iestādes praktiski un faktiski piemērot minēto konvenciju, tostarp — nodrošinot 
pastāvošo tiesību aktu piemērošanu valstī, kā arī gādājot, lai būtu pietiekami daudz 
kvalitatīvu krīzes centru sievietēm, kas cietušas no vardarbības, un viņu bērniem;

59. atzīmē, ka 2020. gada maija II LGBTI apsekojumā, ko veica Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūra, atklājas Polijā pieaugusī neiecietība un vardarbība pret LGBTI 
un Polijā aptaujāto LGBTI personu pilnīgā neticība valdības centieniem vērsties pret 
aizspriedumiem un neiecietību — šajā ziņā tika konstatēts zemākais rādītājs Savienībā 
(tikai 4 %), kā arī augstākais tādu respondentu īpatsvars, kuri izvairās apmeklēt 
konkrētas vietas, baidīdamies no uzbrukumiem, aizskarošas izturēšanās vai draudiem 
(79 %);

107 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020. gada 20. marta spriedums, Tysiąc pret Poliju (pieteikums 
Nr. 5410/03); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007. gada 20. marta spriedums, R. R. pret Poliju 
(pieteikums Nr. 27617/04); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012. gada 30. oktobra spriedums, P. un S. 
pret Poliju (pieteikums Nr. 57375/08).
108 EP 2017. gada 15. novembra rezolūcija, 18. punkts; PACE, 2020. gada 28. janvāra rezolūcija 
2316(2020) par demokrātijas institūciju darbību Polijā, 14. punkts; ANO Cilvēktiesību komiteja, 
noslēguma secinājumi par Polijas septīto regulāro ziņojumu, 2016. gada 23. novembris, 
CCPR/C/POL/CO/7, 15.–18. punkts.
109 ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja, noslēguma secinājumi par apvienoto Polijas 
divdesmit otro līdz divdesmit ceturto regulāro ziņojumu, 2019. gada augusts.
110 Turpat.
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60. atgādina — arī 2020. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas kontekstā — par savu nostāju, 
kas pausta 2019. gada 18. decembra rezolūcijā, kur tas stingri nosodīja visu 
diskrimināciju pret LGBTI un viņu pamattiesību pārkāpumus, ko izdara publiskā 
sektora iestādes, tostarp publisko iestāžu un vēlēto amatpersonu naida runu, praida 
gājienu un izpratnes palielināšanas programmu aizliegumus un nepietiekamu 
aizsardzību pret uzbrukumiem, no tā sauktās “LBGT ideoloģijas” brīvu Polijas zonu 
izsludināšanu un tādu “reģionālu ģimenes tiesību hartu” pieņemšanu, kas it sevišķi ir 
diskriminējošas pret vientuļajiem vecākiem un LGBTI ģimenēm; atzīmē, ka kopš 
minētās rezolūcijas pieņemšanas LGBTI stāvoklis Polijā nav uzlabojies un ka īpaši 
apdraudēta ir Polijas LGBTI personu garīgā veselība un fiziskā drošība; atgādina, ka 
šādas darbības ir nosodījis Polijas cilvēktiesību komisārs —, kurš administratīvajām 
tiesām ir iesniedzis deviņas sūdzības, argumentēdams, ka no LGBTI brīvas zonas ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, —, kā arī Komisija un starptautiskas organizācijas; 
atgādina, ka kohēzijas fondu izdevumi nedrīkst būt diskriminējoši uz seksuālās 
orientācijas pamata un ka pašvaldībām kā darba devējām ir jāievēro Padomes Direktīva 
2000/78/EK111, kas aizliedz diskrimināciju un aizskarošu izturēšanos darbā seksuālās 
orientācijas dēļ112; aicina Polijas iestādes īstenot attiecīgo Tiesas un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru un šajā kontekstā pievērsties viena dzimuma laulāto un 
vecāku situācijai, lai nodrošinātu, ka viņi var izmantot tiesības uz nediskriminēšanu gan 
juridiski, gan faktiski113; nosoda tiesas prāvas pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, 
kas publicējuši tā saukto “naida atlantu”, kurā dokumentēti homofobijas gadījumi 
Polijā; uzstājīgi aicina Polijas valdību nodrošināt LGBTI juridisko aizsardzību pret visu 
veidu naida noziegumiem un naida runu;****

61. atzīmē, ka Polijas tiesu varas neatkarības trūkums jau ir sācis ietekmēt Polijas un citu 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, it sevišķi tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, 
ņemot vērā, ka valstu tiesas ir atteikušās vai vilcinājušās Eiropas apcietināšanas ordera 
procedūrā nodot aizdomās turētos ar Polijas valstspiederību, dziļi šaubīdamās par 
Polijas tiesu varas neatkarību; uzskata, ka tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanās Polijā 
īpaši smagi apdraud Savienības tiesiskās kārtības vienotību; norāda, ka dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos būs iespējams atjaunot tikai tad, kad tiks nodrošināta LES 
2. pantā noteikto vērtību ievērošana; 

111 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
112, Eiropas Komisija, REGIO ĢD, vēstule Ļubļinas, Lodzas, Mazpolijas, Priekškarpatu un 
Sventokšiskas reģionu iestādēm, 2020. gada 27. maijs. Sk. arī Tiesas 2020. gada 23. aprīļa spriedumu 
lietā C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, ECLI:EU:C:2020:289.
113 Tiesas 2018. gada 5. jūnija spriedums lietā C-673/16 Coman, ECLI:EU:C:2018:385; Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 2010. gada 2. marta spriedums, Kozak pret Poliju (pieteikums Nr. 13102/02); 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008. gada 22. janvāra spriedums, E. B. pret Franciju (pieteikums 
Nr. 43546/02); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013. gada 19. februāra spriedums, X un citi pret Austriju 
(pieteikums Nr. 19010/07); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums, Taddeucci un 
McCall pret Itāliju (pieteikums Nr. 51362/09); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015. gada 21. jūlija 
spriedums, Oliari un citi pret Itāliju (pieteikumi Nr. 18766/11 un Nr. 36030/11); Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums, Orlandi un citi pret Itāliju (pieteikumi Nr. 26431/12, 
Nr. 26742/12, Nr. 44057/12 un Nr. 60088/12); Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020. gada 14. janvāra 
spriedums, Beizaras un Levickas pret Lietuvu (pieteikums Nr. 41288/15).
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62. aicina Polijas valdību ievērot visus noteikumus, kas saistīti ar tiesiskumu un 
pamattiesībām, kuras noteiktas Līgumos, Hartā, ECTK un starptautiskajos cilvēktiesību 
standartos, un iesaistīties atklātā dialogā ar Komisiju; uzsver, ka šādam dialogam jānorit 
neitrālā, pierādījumos balstītā un sadarbīgā veidā; aicina Polijas valdību sadarboties ar 
Komisiju, ievērojot LES noteikto lojālas sadarbības principu; aicina Polijas valdību ātri 
un pilnīgi izpildīt Tiesas nolēmumus un respektēt Savienības tiesību pārākumu;

63. aicina Padomi un Komisiju atturēties no šauras tiesiskuma principa interpretācijas un 
pilnībā izmantot LES 7. panta 1. punkta procedūru sakarā ar Polijas valdības rīcības 
ietekmi uz visiem LES 2. pantā noteiktajiem principiem, tostarp demokrātiju un 
pamattiesības, kā uzsvērts šajā ziņojumā;

64. aicina Padomi pēc iespējas ātri atsākt oficiālās uzklausīšanas, kas nav notikušas kopš 
2018. gada decembra, un iekļaut tajās visas jaunākās un svarīgākās negatīvās norises 
tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību jomā; mudina Padomi beidzot rīkoties 
saskaņā ar LES 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru, proti, konstatēt, ka ir droša 
varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt LES 2. pantā minētās vērtības, ņemot vērā 
pārliecinošos pierādījumus, kas norādīti šajā rezolūcijā un daudzos starptautisku un 
Eiropas organizāciju ziņojumos, Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumos; stingri iesaka Padomei pēc 
uzklausīšanām adresēt Polijai konkrētus ieteikumus, kā paredzēts LES 7. panta 
1. punktā, un norādīt šo ieteikumu īstenošanas termiņus; turklāt aicina Padomi 
apņemties savlaicīgi novērtēt šo ieteikumu īstenošanu; aicina Padomi regulāri informēt 
un cieši iesaistīt Parlamentu un darboties pārredzami, lai visas Eiropas iestādes un 
struktūras, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu jēgpilni līdzdarboties un 
šo darbu pārraudzīt; 

65. aicina Komisiju pilnīgi izmantot tai pieejamos instrumentus, lai novērstu drošu 
varbūtību, ka Polija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 
Savienība, īpaši paātrinātās pārkāpuma procedūras un pagaidu noregulējuma procedūras 
Tiesā, kā arī budžeta instrumentus; aicina Komisiju arī turpmāk regulāri informēt un 
cieši iesaistīt Parlamentu;

66. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, Polijas prezidentam, 
valdībai un parlamentam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei un 
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Institucionālais konteksts

Eiropas Savienība ir dibināta un darbojas, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Eiropas Parlamentam bez 
ierunām jāaizstāv tiesiskums, kas ietver tādus principus kā likumība, kura nozīmē pārredzamu, 
pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku tiesību aktu ieviešanas procesu, juridiskā 
noteiktība, varas dalīšana, izpildvaras patvaļīguma aizliegums, neatkarīgas un objektīvas tiesas, 
efektīva tiesību aizsardzība tiesā, tostarp pamattiesību ievērošana, un vienlīdzība likuma 
priekšā.

Jāņem vērā, ka Parlamentā vairākkārt apspriesta Kopenhāgenas dilemma: situācija, kad 
tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību ievērošana kandidātvalstīs tiek pārbaudīta pirms 
iestāšanās Savienībā, taču pēc iestāšanās Savienībā turpmākas pārbaudes par šo vērtību 
ievērošanu netiek veiktas, nevar būt atbilstīga Savienības tiesību aktiem un vērtībām. 
Savienības dibināšanas pamatā esošās vērtības (LES 2. pants) nav tikai prasības, kas attiecas uz 
pievienošanos Savienībai, bet ir arī saistošas, kad valsts kļuvusi par pilntiesīgu Savienības 
locekli. Tādēļ ir ļoti svarīgi ieviest visaptverošu tiesiskuma instrumentu kopumu, kas 
nodrošinātu iepriekš minēto vērtību obligātu izpildi.

Eiropas Komisija saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu 2017. gada 20. decembrī publicēja 
pamatotu priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija 
varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu. LES 7. panta 1. punktā paredzētā procedūra ir preventīvs 
posms, kas dod Savienībai iespēju iejaukties, ja ir droša varbūtība, ka varētu tikt nopietni 
pārkāptas kopīgās vērtības. Līdz šim Vispārējo lietu padome ir rīkojusi trīs Polijas 
uzklausīšanas, kas visas notika 2018. gadā. Kopš tā laika Komisija ir sniegusi Padomei jaunāko 
informāciju par stāvokli tiesiskuma jomā Polijā, bet jaunas uzklausīšanas nav rīkotas.

Līdztekus LES 7. panta 1. punktā paredzētās procedūras iedarbināšanai attiecībā uz Poliju 
Komisija sakarā ar tiesu reformām ir sākusi četras pārkāpuma procedūras pret Poliju, no kurām 
divās Eiropas Savienības Tiesa ir pasludinājusi spriedumus, kuros konstatēti LES 19. panta 
1. punktā noteiktā efektīvas tiesiskās aizsardzības principa pārkāpumi. 

Eiropas Parlaments vairākās pēdējos gados pieņemtās rezolūcijās ir paudis bažas par stāvokli 
tiesiskuma jomā Polijā. Šīs bažas attiecas uz likumdošanas sistēmas un vēlēšanu sistēmas 
darbību, tiesu varas neatkarību un tiesnešu tiesībām, kā arī pamattiesību, tostarp pie 
minoritātēm piederošo personu tiesību, aizsardzību. 

Tā kā kopš LES 7. panta 1. punktā paredzētās procedūras iedarbināšanas stāvoklis tiesiskuma 
jomā Polijā ne tikai nav risināts, bet ir ievērojami pasliktinājies, referents uzsver, cik svarīgs ir 
šis starpposma ziņojums, kura mērķis ir:

 sniegt pārskatu par norisēm tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību jomā Polijā kopš 
2015. gada;
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 mudināt Komisiju un Padomi paplašināt LES 7. panta 1. punktā paredzētās procedūras 
tvērumu, iekļaujot drošu varbūtību, ka varētu tikt nopietni pārkāpta demokrātija un 
pamattiesības, tostarp pie minoritātēm piederošo personu tiesības;

 aicināt Polijas iestādes, Padomi un Komisiju savas kompetences ietvaros steidzami 
rīkoties, lai risinātu šo smago tiesiskuma krīzi.

Referents ir veicis padziļinātu analīzi un ņēmis vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas un 
starptautiskas organizācijas, piemēram, Eiropas Padomes struktūras, EDSO/ODIHR un 
Apvienoto Nāciju Organizācija, un valsts, Eiropas un starptautisku tiesu spriedumus. Referents 
vēlas, lai šis ziņojums balstītos uz faktiem, ko analizējušas uzticamas iestādes un organizācijas, 
kurās Polija piedalās un/vai kuru standartus un darba metodes tā ir pieņēmusi. 

LIBE komiteja 2018. gada septembrī arī organizēja darba braucienu uz Varšavu, kur delegācija 
tikās ar pārstāvjiem no Polijas valdības, Sejma un Senāta, politiskajām partijām, tiesu iestādēm 
un EDSO/ODIHR, kā arī ar praktizējošiem juristiem, žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, un 2018. un 2020. gadā rīkoja divas uzklausīšanas, lai novērtētu stāvokli 
tiesiskuma jomā Polijā. Referents rīkoja vēl citas sanāksmes ar dažādām ieinteresētajām 
personām (NVO, pētniekiem, žurnālistiem, tiesnešiem utt.) un Polijas valdības locekļiem, lai 
nepastarpināti uzklausītu tos, kas ikdienā saskaras ar situāciju uz vietas (sk. pielikumā doto 
likumdošanas pēdu).

2. Pārskats par norisēm tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību jomā Polijā kopš 
2015. gada

– Tiesu varas neatkarība un tiesnešu tiesības

Ja uz tiesiskumu raugās šaurā izpratnē kā uz tiesu varas neatkarību, situācija Polijā ne tuvu nav 
uzlabojusies un bažas saglabājas vai pieaug visos šajā ziņojumā izklāstītajos aspektos: Polijas 
Konstitucionālās tiesas politizācija jau 2015. gadā, jaunās Valsts tiesu padomes sastāvs un 
darbība, tieslietu ministra, kas ir arī ģenerālprokurors, stingrā kontrole pār prokuratūru, 
Disciplinārlietu palātas un Ārkārtas palātas izveide Augstākajā tiesā, tiesnešu, kuri kritizē 
reformas, sistemātiska iebiedēšana un disciplināra sodīšana.

Eiropas Komisija nesen, 2020. gada 29. aprīlī, sāka pārkāpuma procedūru sakarā ar tā dēvēto 
“tiesnešu apklusināšanas likumu”. Šis jaunais likums par tiesu varu, kas stājās spēkā 
2020. gada 14. februārī, acīmredzami nav atbilstīgs Savienības tiesību pārākuma principam, 
jo tas liedz tiesnešiem izpildīt Savienības tiesībās noteikto pienākumu nepiemērot valsts 
tiesību normas, kuras ir pretrunā Savienības tiesībām. Ievērojamas bažas par šo likumu rada 
arī jaunu disciplinārpārkāpumu un tiesnešiem un tiesu priekšsēdētājiem piemērojamu sankciju 
noteikšana, kas var apdraudēt tiesu neatkarības principu, kā arī vārda un biedrošanās brīvību, 
jo likums aizliedz tiesnešu politisko darbību un uzliek tiesnešiem par pienākumu publiskot 
ziņas par dalību asociācijās.

LIBE komitejas darba brauciena laikā rīkotajā viedokļu apmaiņā ar Polijas tieslietu ministru un 
tieslietu ministra vietnieku Polijas valdība norādīja, ka iemesli, kuru dēļ kopš 2015. gada tiek 
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īstenota fundamentāla tiesu sistēmas reorganizācija, ir iedzīvotāju neapmierinātība ar tiesas 
spriešanas ātrumu un efektivitāti, atsevišķu tiesnešu iespējamā korumpētība un izdarītie 
noziegumi vai pārkāpumi, kas palikuši nesodīti, kā arī vajadzība pēc tiesu varas 
“dekomunizācijas”.114 Referents uzskata, ka minētie iemesli neattaisno pēc veiktajām 
reformām pastiprināto izpildvaras kontroli pār tiesu varu. Iespējami korupcijas gadījumi vai 
noziedzīgi nodarījumi ir jāizskata individuāli, un Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir skaidri 
uzsvērusi, ka arī lustrācijas procesā jāievēro individuāla pieeja un ka tas varētu būt mazāk 
pamatots, ja tas notiek ilgi pēc komunistiskā režīma beigām.115

– Likumdošanas sistēmas un vēlēšanu sistēmas darbība

Referents turklāt bija nobažījies par prezidenta vēlēšanu rīkošanu šajos īpašajos epidēmijas 
apstākļos, kas radīja drošu varbūtību, ka vienlīdzīgas, tiešas un aizklātas vēlēšanas, 
pamatojoties uz godīgu vēlēšanu kampaņu un vienlīdzīgu piekļuvi medijiem, kā noteikts 
Polijas konstitūcijā, nebūs iespējamas. Saskaņā ar EDSO/ODIHR novērotāju informāciju galu 
galā abi Polijas prezidenta vēlēšanu pēdējās kārtas kandidāti varēja kampaņu rīkot brīvi, taču 
vēlēšanas aptumšoja naidīgums un neobjektīvs atspoguļojums sabiedriskajā raidorganizācijā. 
Plašā apmērā bija vērojamas negatīvas kampaņas un abpusēja nomelnošana, un nopietnas 
bažas raisīja ziņas par politiķiem un žurnālistiem izteiktiem draudiem. Tāpat kā pirmajā kārtā, 
amatā esošā prezidenta kampaņai un atspoguļojumam sabiedriskajā raidorganizācijā bija 
raksturīga homofobiska, ksenofobiska un antisemītiska retorika.116

– Pamattiesību, tostarp pie minoritātēm piederošo personu tiesību, aizsardzība

Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Polijā ir apdraudētas. Ierosinātais aizliegums 
izbeigt grūtniecību smagu vai letālu augļa anomāliju gadījumā vēl vairāk sašaurinātu jau tā 
ierobežojošo abortu likumu un nozīmētu gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu. Turklāt 
likumprojekts par nepilngadīgo seksuālās izglītības kriminalizēšanu ir radījis nopietnas bažas 
Eiropas Parlamentā, citās starptautiskās struktūrās un pilsoniskās sabiedrības organizācijās. 
Apstākļos, kad Covid-19 uzliesmojuma laikā pilsoniskajai sabiedrībai šādu jautājumu sakarā 
bija grūti organizēties, Polijas parlaments balsoja par ierosinātajiem grozījumiem 1996. gada 
5. decembra Likumā par ārstu un zobārstu profesijām, saskaņā ar kuriem ārstiem, kas 
personisku uzskatu dēļ liedz seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus, vairs nebūs 
juridiska pienākuma norādīt alternatīvu iestādi vai speciālistu;

Nopietnu satraukumu rada arī minoritāšu, kā arī sieviešu un personu, kas pieder pie LGBTI 
personām, tiesību aizsardzības līmenis, lai gan dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt visu 
iedzīvotāju fizisko un garīgo neaizskaramību. Referents pauž dziļu nožēlu par to, ka daži 

114 LIBE komiteja, 2018. gada 3. decembra darba brauciena ziņojums pēc ad hoc delegācijas vizītes Polijā 
tiesiskuma stāvokļa jautājumos 2018. gada 19.–21. septembrī.
115 ECT lieta Sõro pret Igauniju, 2015. gada 3. septembris, 60.–62. punkts. Komisijas ceturtais ieteikums (ES) 
2018/103 (2017. gada 20. decembris), 9. punkts; Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, 2020. gada 
28. janvārī pieņemtā rezolūcija 2316(2020) par demokrātijas institūciju darbību Polijā, 13. punkts.
116 EDSO, paziņojums presei, 2020. gada 13. jūlijs: 

https://www.osce.org/odihr/elections/poland/457204.
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Eiropas Savienības apgabali ir pasludinājuši sevi par brīviem no ideoloģijām, kas nemaz 
neeksistē. 

Ziņojumā ir izklāstītas arī vairākas citas pamattiesību problēmas, tostarp attiecībā uz tiesībām 
uz taisnīgu tiesu, mediju un akadēmisko brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību un tiesībām 
uz privātuma aizsardzību. 

3. LES 7. panta 1. punktā paredzētās procedūras tvēruma paplašināšana

Referents vēlas, lai šis starpposma ziņojums būtu jauns impulss LES 7. panta 1. punktā 
paredzētajai procedūrai un tajā tiktu iekļautas ne vien jaunākās pretrunīgās Polijas tiesu 
sistēmas izmaiņas, bet arī analīze par stāvokli demokrātijas un pamattiesību jomā Polijā, kam 
jāpievērš īpaša uzmanība. 

4. Aicinājums Polijas iestādēm, Padomei un Komisijai rīkoties 

Referents aicina Polijas valdību ievērot visus noteikumus, kas saistīti ar tiesiskumu un 
pamattiesībām, kuras noteiktas Līgumos, Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
un starptautiskajos cilvēktiesību standartos, nekavējoties izpildīt Eiropas Savienības Tiesas 
nolēmumus, respektēt Savienības tiesību pārākumu un nepastarpināti iesaistīties dialogā ar 
Komisiju.

Referents pauž bažas par to, ka Padome visai pasīvi iesaistās stāvokļa tiesiskuma jomā Polijā 
risināšanā, un aicina dalībvalstis pēc iespējas ātri atsākt oficiālās uzklausīšanas, lai aptvertu 
visas jaunākās un svarīgākās negatīvās norises tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību jomā. 
Vēl svarīgāk, referents aicina Padomi beidzot rīkoties saskaņā ar LES 7. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru, proti, konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt 
tiesiskumu, ņemot vērā pārliecinošos pierādījumus, kas minēti šajā rezolūcijā un daudzos 
starptautisku un Eiropas organizāciju ziņojumos, Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūrā un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumos, un adresēt Polijai ieteikumus 
saskaņā ar LES 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru.

Visbeidzot, Komisija tiek aicināta pilnīgi izmantot tai pieejamos instrumentus, lai novērstu 
drošu varbūtību, ka Polija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 
Savienība, īpaši paātrinātās pārkāpuma procedūras un pagaidu noregulējuma procedūras Tiesā.
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PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM 
REFERENTS IR SAŅĒMIS INFORMĀCIJU

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīgs ir tikai referents. Strādājot pie 
ziņojuma projekta, referents saņēma informāciju no šādām struktūrām un personām:

Struktūra un/vai persona
Aborcyjny Dream Team
Amnesty International (AI)
Austrian Bar
Campaign Against Homophobia
Civil Development Forum (FOR)
Commissioner for Human Rights, Poland
Croatian Presidency of the Council of the European Union
European Association of Judges (EAJ)
European Commission
Finnish Presidency of the Council of the European Union
Government of the Republic of Poland
Human Rights Watch (HRW)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
IUSTITIA, Polish judges association

Open Society European Policy Institute (OSEPI)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Polish Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)
Polish Journalists Association (SDP)
Prof. Ewa Łętowska, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
Prof. Laurent Pech, Middlesex University London
Society of Journalists
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6.7.2020

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
(2017/0360R(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Evelyn Regner

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus: 

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada decembra tematisko 
dokumentu “Sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Eiropā”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās 
izglītības kriminalizāciju Polijā1,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2019. gada ieteikumus par 
pusaudžu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām un PVO Eiropas reģionālā 
biroja publikāciju “Seksualitātes izglītības standarti Eiropā. Satvars politikas 
veidotājiem, izglītības un veselības aizsardzības iestādēm un speciālistiem”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret 
sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā Pamattiesību aģentūras veiktā otrā LGBTI apsekojuma rezultātus, kas 
apliecina, ka Polijā ir pieaugusi neiecietība un vardarbība pret LGBTI personām, ka 
Polijas LGBTI respondenti vispār netic valdības cīņai pret aizspriedumiem un 
neiecietību (zemākais īpatsvars ES kopumā – tikai 4 %) un, ka Polija ir valsts ar 
vislielāko tādu respondentu īpatsvaru, kuri izvairās no konkrētām vietām, baidoties no 
uzbrukumiem, aizskaršanas vai draudiem (79 %),

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0058.

2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.
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– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta) un jo īpaši tās 1.,2., 3., 10., 
11., 21., 35. un 45. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu par Savienības 
pamatvērtībām un LES 7. pantu par tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts 
vairākkārt nopietni pārkāpusi 2. pantā minētās vērtības,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu par sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un 9. pantu par sociālās atstumtības apkarošanu un par augsta līmeņa 
izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanu, LESD IV sadaļu par 
personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un LESD V sadaļu 
par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu,

A. tā kā Hartas 35. pantā ir noteikts, ka “ikvienai personai ir tiesības uz profilaktisko 
veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti valstu tiesību 
aktos un praksē”, un noteikts mērķis nodrošināt “augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni”; tā kā pieejamas un cenas ziņā pieņemamas seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību, tostarp kontracepcijas un droša un legāla aborta, nodrošināšana ir 
saistīta ar dažādām cilvēktiesībām, tostarp tiesībām uz dzīvību un cieņu, aizsardzību 
pret necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tiesībām uz veselības aprūpi, tiesībām uz 
privātumu, tiesībām uz izglītību un diskriminācijas aizliegumu; tā kā seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību liegšana ir pretrunā ANO Cilvēktiesību komitejas un 
ECTK nolēmumiem;

B. tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, 
ievērošanu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un nostiprināts 
starptautiskajos cilvēktiesību līgumos; tā kā šīs vērtības, kas ir kopīgas visām 
dalībvalstīm un ko visas dalībvalstis ir brīvprātīgi apņēmušās ievērot, ir Savienības 
iedzīvotāju tiesību pamats; tā kā LES 7. pantā ir paredzēta iespēja apturēt dažas tiesības, 
kas izriet no Līgumu piemērošanas kādai dalībvalstij, tostarp balsstiesības Padomē, ja ir 
konstatēts, ka kāda dalībvalsts ir nopietni un pastāvīgi pārkāpusi 2. pantā minētās 
vērtības;

C. tā kā Polijas parlamentā tiek izskatīti divi pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projekti, no 
kuriem viens, kas pazīstams kā “Pārtraukt abortu veikšanu”, ir vērsts uz to, lai 
pastiprinātu Polijas 1993. gada tiesību aktu “Ģimenes plānošana, cilvēka augļa 
aizsardzība un likumīgas grūtniecības pārtraukšanas nosacījumi”, kas jau ir viens no 
visierobežojošākajiem ES tiesību aktiem attiecībā uz abortiem, lai smagas vai letālas 
augļa anomālijas gadījumā liegtu likumīgu iespēju veikt abortu; ar otru tiesību akta 
projektu, kas ir zināms kā “Apturēt pedofiliju”, ir paredzēts padarīt nepilngadīgo 
seksuālo izglītību, ko nodrošina skolotāji, veselības aprūpes darbinieki un citi izglītības 
nozares speciālisti, par noziedzīgu nodarījumu, par kuru var piemērot brīvības 
atņemšanu;

D. tā kā visaptveroša, vecumam atbilstoša un uz pierādījumiem balstīta seksuālā izglītība ir 
būtiska, lai radītu bērnu un jauniešu spējas veidot veselīgas, līdztiesīgas, uzturošas un 
drošas attiecības un pozitīvi ietekmēt dzimumu līdztiesību, tostarp mainot kaitīgas 
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dzimumu normas un attieksmi pret dzimumvardarbību, homofobiju un transfobiju, lai 
novērstu diskrimināciju un visu veidu ļaunprātīgu izmantošanu un dzimumvardarbību 
un palīdzētu ierobežot pusaudžu grūtniecību, samazinot riska uzņemšanos un palielinot 
kontracepcijas izmantošanu;

E. tā kā Sejmam bija juridisks pienākums sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tas sāka pildīt 
savus pienākumus, izskatīt pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projektus, tā kā Polijas 
parlaments 2020. gada 16. aprīlī nobalsoja par divu pilsoņu iniciatīvas tiesību akta 
projektu –– par abortu pieejamību un nepilngadīgo seksuālo izglītību –– nodošanu 
atpakaļ komitejai; tā kā vēl nav paziņoti datumi, kad Polijas parlamenta komitejas 
izskatīs šos tiesību akta projektus;

F. tā kā 2016., 2018. un 2020. gada tiesību akta projekti, ar kuriem noteica ierobežojošus 
pasākumus pret abortu veikšanu vai mēģināja ieviest gandrīz pilnīgu aizliegumu 
tiesībām uz abortu, visā valstī un ārvalstīs izraisīja sieviešu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju masveida protestus, tostarp 2016. gada “melnās pirmdienas” sieviešu 
streiku; tā kā diemžēl kopš 2019. gada sākuma vairāk nekā 80 reģioni, apgabali vai 
pašvaldības ir pieņēmuši rezolūcijas, kurās paziņots, ka tie ir brīvi no tā sauktās “LGBT 
ideoloģijas”, vai ir pilnībā vai daļēji pieņēmuši “reģionālās ģimenes tiesību hartas”, jo 
īpaši diskriminējot vientuļos vecākus un LGBTI vecākus un personas un faktiski 
ierobežojot ES iedzīvotāju pārvietošanās brīvību,

1. atzinīgi vērtē to, ka Polijas parlaments 2020. gada 16. aprīlī nepieņēma divus pilsoņu 
iniciatīvu tiesību akta projektus –– par abortu pieejamību un par visaptverošu un 
vecumam atbilstošu nepilngadīgo seksuālo izglītību; pauž nožēlu par to, ka Polijas 
parlaments nav pilnībā noraidījis šos divus tiesību akta projektus, un iebilst pret šo 
tiesību akta projektu nosūtīšanu atpakaļ komitejai turpmākai izskatīšanai, ņemot vērā, 
ka tie abi apdraudētu cilvēktiesības; uzskata, ka iespējams turpmāks balsojums par šiem 
tiesību akta projektiem varētu apdraudēt LES 2. pantā noteiktos ES pamatprincipus, jo 
īpaši cilvēktiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, nediskrimināciju un līdztiesību, tostarp 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības 
(SRHR), LGBTI personu tiesības un pilsoniskās sabiedrības darbību;

2. aicina Polijas valdību Polijas parlamenta deputātus neturpināt apsvērt šos abus tiesību 
akta projektus, jo valstī un visā Eiropā ir notikušas intensīvas, nepieciešamas un 
leģitīmas debates par šajos tiesību akta projektos skartajiem morālajiem jautājumiem un 
to izraisītajām bažām, un šo tiesību aktu pieņemšana neatgriezeniski negatīvi ietekmētu 
tūkstošiem sieviešu, pāru un ģimeņu, bērnu un pusaudžu, no kuriem daudzi ir 
visjaunākie un visneaizsargātākie sabiedrības locekļi, dzīvi un pamattiesības, kā arī 
seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības darbinieku, tostarp skolotāju, izpratnes 
veidotāju, veselības aprūpes darbinieku un tiesību aktīvistu, dzīvi un tiesības; pauž 
dziļas bažas par atkārtotiem mēģinājumiem ieviest, apsvērt un reformēt tiesību aktus ar 
mērķi ierobežot sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību; prasa Polijas parlamenta 
deputātiem atturēties no jebkādiem turpmākiem mēģinājumiem ierobežot seksuālo un 
reproduktīvo veselību un sieviešu un pusaudžu tiesības;

3. pauž nožēlu par nesenajiem tiesību akta priekšlikumiem, saskaņā ar kuriem medicīnas 
iestādēm vairs nebūtu juridiska pienākuma norādīt alternatīvu iespēju gadījumā, ja ārsti 
atsakās veikt abortu, pamatojoties uz savu personīgo pārliecību; atkārtoti pauž bažas par 
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pārliecības klauzulas izmantošanu, tostarp par uzticamu nosūtīšanas mehānismu 
trūkumu un to, ka sievietēm, kurām ir liegta legāla piekļuve abortam, nav savlaicīgas 
tiesiskās aizsardzības; atgādina, ka saskaņā ar cilvēktiesību aktiem ārstiem nevajadzētu 
ļaut apdraudēt sieviešu neatņemamās tiesības uz savlaicīgu piekļuvi visiem seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem un tiesības uz dzīvību, veselību un privātumu; 
aicina Polijas valdību ievērot Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus3, kuros ir 
noteikts, ka šķēršļi legāla aborta pieejamībai praksē ir cilvēktiesību pārkāpums, un tādēļ 
tiesību aktos iekļaut noteikumu, kas paredz, ka atteikuma gadījumā medicīnas iestādei ir 
jānorāda cits speciālists vai iestāde, kas veiks aborta procedūru; aicina atcelt tiesību 
aktu, kas ierobežo sieviešu un meiteņu piekļuvi ārkārtas kontracepcijas tabletēm;

4. stingri uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu liegšana ir pret 
sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids, un atgādina, ka zinātniski precīzas 
informācijas nepieejamība pārkāpj indivīdu tiesības izdarīt uz informāciju balstītu izvēli 
attiecībā uz savu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām;

5. mudina Polijas iestādes konkrēti un efektīvi īstenot Eiropas Padomes Stambulas 
konvenciju, jo īpaši garantējot spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu visā valstī un 
nodrošinot pietiekamu skaitu kvalitatīvu krīzes centru sievietēm, kas cietušas no 
vardarbības, un viņu bērniem;

6. pauž bažas par sieviešu tiesību mazināšanos, tendenci ierobežot pilsoniskās sabiedrības 
telpu un sieviešu un pusaudžu meiteņu nepietiekamo seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību, tostarp piekļuves informācijai un tiesību uz pašnoteikšanos, 
aizsardzības līmeni Polijā, kas ir svarīgs elements, kuru starptautiskā līmenī aizsargā 
tiesību akti;

 pauž bažas arī par to, ka tiesības zaudē gados jaunas LGBTI personas, kuru garīgā 
veselība un fiziskā drošība ir īpaši apdraudēta, jo valdība turpina uzbrukumus 
aktīvistiem un organizācijām, īstenojot reidus, finansējuma samazināšanu un 
iebiedēšanu;

7. uzsver, ka netraucētai un savlaicīgai piekļuvei reproduktīvās veselības pakalpojumiem 
un sieviešu reproduktīvās autonomijas ievērošanai un lēmumu pieņemšanas tiesību 
garantēšanai ir izšķiroša nozīme, lai aizsargātu sieviešu cilvēktiesības un dzimumu 
līdztiesību; atgādina, ka starptautiskās cilvēktiesību struktūras ir atkārtoti 
apstiprinājušas, ka ļoti ierobežojoši tiesību akti attiecībā uz abortiem  ir pretrunā 
cilvēktiesību standartiem un ka tie ir jāreformē; atgādina, ka Parlaments 2016. gada 
14. septembra4 un 2017. gada 15. novembra5 rezolūcijās jau ir paudis stingrus 
iebildumus pret jebkādiem tiesību akta priekšlikumiem, kas aizliegtu aborta veikšanu 
smagu vai nāvējošu augļa anomāliju gadījumā, tādējādi praktiski liedzot piekļuvi ar 
abortu veikšanu saistītiem pakalpojumiem Polijā, jo lielākajā daļā gadījumu likumīgs 

3 R.R., TYSIAC un P., un S. pret Poliju (pieteikumi Nr. 27617/04, 5410/03, 57375/08)

4 OV C 204, 13.6.2018., 95. lpp.

5 OV C 356, 4.10.2018., 44. lpp.
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aborts tiek veikts uz šā pamata;

8. uzsver, ka sievietes, jo īpaši nabadzīgas sievietes, kuras nolemj pārtraukt grūtniecību, 
vai nu dodas uz citu valsti, lai saņemtu drošus un likumīgus aborta pakalpojumus, vai 
arī veic potenciāli nedrošas procedūras mājās, apdraudot savu dzīvību; atgādina, ka 
seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu, tostarp drošas un legālas aborta 
veikšanas, liegšana ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids;

9. stingri atgādina, ka piekļuve visaptverošai un vecumam atbilstošai informācijai par 
dzimumu un seksualitāti un piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei, 
tostarp seksuālajai izglītībai, ģimenes plānošanai, kontracepcijas metodēm un drošai un 
legālai aborta veikšanai papildus iespējai iegūt drošu seksuālo pieredzi bez riska, 
piespiešanas, diskriminācijas un vardarbības ir īpaši būtiska, lai radītu pozitīvu un 
cieņpilnu pieeju seksualitātei un seksuālām attiecībām;

10. atkārtoti uzsver, ka ir jānodrošina jauniešiem iespējas un aizsardzība, sniedzot vecumam 
atbilstošu informāciju par dzimumu un seksualitāti un nodrošinot reproduktīvās 
veselības aprūpes pieejamību;

 uzsver, ka tā vietā, lai jaunieši tiktu aizsargāti, viņu drošību un labjutību apdraud 
informācijas un izglītības trūkums par dzimumu un seksualitāti, padarot viņus, tostarp 
meitenes un LGBTI jauniešus, kurus īpaši ietekmē dzimumu nevienlīdzība un sociālās 
normas, neaizsargātus pret seksuālu izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu un 
vardarbību; prasa atbalstīt, aizsargāt un iedrošināt pedagogus, ārstus un aprūpētājus, lai 
viņi sniegtu šo informāciju;

11. atgādina, ka izglītība ir ne tikai cilvēktiesības pašas par sevi, bet arī priekšnosacījums 
citu pamattiesību un brīvību baudīšanai; atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem cilvēktiesību jomā Polijai ir pienākums nodrošināt visaptverošu, obligātu, 
vecumam atbilstošu, standartizētu, uz pierādījumiem balstītu un zinātniski precīzu 
seksuālo izglītību; atgādina, ka šāda izglītība ir skolu mācību programmu neatņemama 
sastāvdaļa, lai ievērotu Pasaules Veselības organizācijas standartus Eiropai attiecībā uz 
jauniešu izglītošanu un aizsardzību; apstiprina, ka šādā izglītībā būtu jāiekļauj tādi 
jautājumi kā seksuālā orientācija un dzimtiskā identitāte, dzimumizpausme, attiecības 
un piekrišana, kā arī informācija par negatīviem iznākumiem vai veselības stāvokļiem, 
piemēram, STI un HIV, neplānotu grūtniecību, seksuālu vardarbību un kaitīgu praksi, 
piemēram, iedraudzināšanu un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

12. aicina Polijas valdību nekavējoties nosodīt reģionālo un vietējo iestāžu pieņemtās 
rezolūcijas par “no LGBT brīvu teritoriju” izveidi Polijā un veikt atbilstošus juridiskus 
pasākumus pret šīm rezolūcijām, kas pārkāpj pamattiesības un veicina naidu, bailes un 
apdraudējumu attiecībā uz LGBTI+ personām Polijā; atgādina par 2019. gada 
18. decembra rezolūciju par publisku diskrimināciju un naida runu, kas vērstas pret 
LGBTI+ personām, tostarp no LGBTI brīvām zonām6, mudina Polijas valdību veikt 
pasākumus, lai aizsargātu LGBTI+ personas, novērst jebkādus cilvēktiesību 
pārkāpumus un garantēt to personu un organizāciju tiesības un brīvības sabiedrībā, 

6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0101.
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kuras pārstāv sieviešu un LGBTI+ personu intereses;

13. atgādina, ka LES 7. pantu var piemērot, ja pastāv nepārprotams risks, ka dalībvalsts 
varētu nopietni pārkāpt 2. pantā minētās vērtības; pauž stingru pārliecību, ka sieviešu, 
LGBTI+ personu un citu minoritāšu tiesību pārkāpumi nopietni pārkāpj līdztiesības un 
cilvēktiesību ievērošanas vērtības, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesības, kas 
noteiktas LES 2. pantā; aicina Komisiju uzraudzīt situāciju, lai novērtētu, vai no LGBTI 
brīvas zonas izveide vienā trešdaļā Polijas pašvaldību, homofobiski izteikumi un citi 
minoritāšu tiesību pārkāpumi ir LES 2. panta, LES 3. panta 2. punkta, LESD 21. panta, 
LESD IV un V sadaļas un Hartas 45. panta pārkāpums; aicina Komisiju attiecīgi izskatīt 
argumentētu atzinumu saskaņā ar LESD 258. pantu un šādā gadījumā apsvērt iespēju 
sākt atbilstošu pienākumu neizpildes procedūru; mudina Komisiju apturēt turpmāku ES 
struktūrfondu finansējumu reģionos, kuros tas tiktu izmantots pret LGBTI+ vērstām 
darbībām, pārkāpjot ES vērtības; aicina Padomi risināt šos jautājumus saistībā ar 
pašreizējo uzklausīšanu par stāvokli Polijā;

14. aicina Polijas valdību iekļaut kriminālkodeksā seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un 
dzimumīpašības kā aizsargājamas personiskas iezīmes, lai nodrošinātu visu LGBTI+ 
personu tiesības Polijā;

15. prasa Polijā nodrošināt visaptverošu un vecumam atbilstošu seksuālo un diskriminācijas 
novēršanas izglītību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, lai apkarotu homofobiju, 
diskriminējošu attieksmi, dzimumu stereotipus un mītus par seksualitāti un reproduktīvo 
veselību; aicina Polijas valdību nodrošināt, ka jauniešiem skolu mācību programmā ir 
pieejama visaptveroša, vecumam atbilstoša un uz pierādījumiem balstīta seksuālā un 
diskriminācijas novēršanas izglītība saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem, un sniegt atbalstu kvalificētiem skolotājiem vai pedagogiem, lai 
nodrošinātu šādu izglītību faktiem atbilstoši un objektīvi; aicina Polijas iestādes 
atturēties no tādas politikas pieņemšanas, kura ir pretrunā šiem mērķiem, un nesodīt un 
nestigmatizēt skolotājus un pedagogus par to, ko viņi māca saistībā ar seksualitāti un 
diskriminācijas novēršanu;

16. aicina Polijas iestādes ievērot Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūcijā 
par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā paustos ieteikumus7, kā arī Eiropas 
Padomes un PVO ieteikumus;

17. uzskata, ka Parlamenta piekrišanai DFS 2021.–2027. gadam, kas ietver programmu 
“Tiesības un vērtības”, vajadzētu būt atkarīgai no Eiropas Savienības vērtību 
ievērošanas; atkārtoti aicina izveidot mehānismu, lai aizsargātu Savienības budžetu 
vispārēju tiesiskuma trūkumu gadījumā dalībvalstīs, un ir gatavs nesniegt piekrišanu 
DFS, ja netiks panākta politiska vienošanās par šādu mehānismu; aicina Polijas iestādes 
nodrošināt pienācīgu finansējumu, izmantojot ES līmeņa instrumentus, piemēram, DFS 
un citus izmēģinājuma projektus, lai darītu DFS pieejamu pamattiesību organizācijām, 
tostarp sieviešu tiesību un LGBTI+ organizācijām, un novērst pieaugošo birokratizāciju 
un finansējuma ierobežojumus pamattiesību organizācijām, tostarp sieviešu tiesību 
organizācijām un aktīvistiem.

7 
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