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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho 
štátu zo strany Poľskej republiky
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2017)0835),

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 2 a článok 7 ods. 1,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho 
protokoly,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na medzinárodné zmluvy OSN v oblasti ľudských práv, ako je Medzinárodný 
pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 20. apríla 2004 o oznámení Komisie 
o článku 7 Zmluvy o Európskej únii: Rešpektovanie a podpora hodnôt, na ktorých je 
založená Únia1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 15. októbra 2003 
o článku 7 Zmluvy o Európskej únii: Rešpektovanie a podpora hodnôt, na ktorých je 
založená Únia2, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 11. marca 2014 s 
názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2016 o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho 
vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie5,

1 Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 408.
2 COM(2003)0606.
3 COM(2014)0158.
4 Prijaté texty, P8_TA(2016)0123.
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0344.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_SK.html
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu 
a demokracie v Poľsku6,

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia v januári 2016 začala štruktúrovaný dialóg podľa 
rámca na podporu právneho štátu,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1374 z 27. júla 2016 týkajúce sa zásady 
právneho štátu v Poľsku7, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/146 z 21. decembra 2016 týkajúce sa 
zásady právneho štátu v Poľsku , ktoré je doplnením odporúčania (EÚ) 2016/13748,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1520 z 26. júla 2017 týkajúce sa zásady 
právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374 a (EÚ) 2017/146 

9, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017 týkajúce sa 
zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 
2017/146 a (EÚ) 2017/152010,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ v súvislosti so situáciou v Poľsku11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2019 o kriminalizácii sexuálnej výchovy 
v Poľsku12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a 
nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI13,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v roku 201714,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. mája 2018 o pluralite médií a slobode médií v 
Európskej únii15,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o prebiehajúcich vypočutiach podľa 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ktoré sa týkajú Poľska a Maďarska16,

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_SK.html
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o 
zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva18,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o odmietavom postoji k právam žien 
a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ19,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k Istanbulskému 
dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu20,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch21,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Práva a hodnoty22,

– so zreteľom na štyri postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré začala Komisia proti 
Poľsku v súvislosti s reformou poľského súdneho systému, pričom prvé dva z nich viedli 
k rozsudkom Súdneho dvora23, podľa ktorých bol porušený článok 19 ods. 1 druhý 
pododsek Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zakotvuje zásada účinnej súdnej ochrany, 
zatiaľ čo ďalšie dva postupy stále prebiehajú,

– so zreteľom na tri vypočutia Poľska, ktoré v roku 2018 uskutočnila Rada pre všeobecné 
záležitosti v rámci postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na správu zo služobnej cesty z 3. decembra 2018 v nadväznosti na návštevu 
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vo Varšave od 19. do 21. 
septembra 2018, a na vypočutia o situácii v oblasti právneho štátu v Poľsku, ktoré sa v 
tomto výbore konali 20. novembra 2018 a 23. apríla 2020, 

– so zreteľom na výročné správy Agentúry Európskej únie pre základné práva a Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom,

– so zreteľom na odporúčania WHO z roku 2018 o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a 
právach mladistvých,

17 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
18 Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.
19 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111. 
20 Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.
21 Prijaté texty, P8_TA(2019)0349.
22 Prijaté texty, P8_TA(2019)0407.
23 Rozsudok Súdneho dvora z 24. júna 2019, Komisia/Poľsko, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531; 

rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2019, Komisia/Poľsko, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_SK.html
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– so zreteľom na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 24. júla 2014, Al 
Nashiri/Poľsko (žiadosť č. 28761/11),

– so zreteľom na článok 89 a článok 105 ods. 5 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A9 0138/2020),

A. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, v Charte základných 
práv Európskej únie a v medzinárodných dohodách o ľudských právach;

B. keďže na rozdiel od článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie sa rozsah pôsobnosti 
článku 7 Zmluvy o Európskej únii neobmedzuje na oblasti, na ktoré vzťahuje právo Únie, 
ako sa uvádza v oznámení Komisie z 15. októbra 2003, a keďže Únia preto môže posúdiť 
existenciu jasného rizika vážneho porušenia spoločných hodnôt stanovených v článku 2 
Zmluvy o Európskej únii, a to nie len v prípade porušenia v tejto obmedzenej oblasti, ale 
aj v prípade porušenia v oblasti, v ktorej členské štáty konajú autonómne; 

C. keďže jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej 
únii členským štátom sa netýka výlučne daného členského štátu, v ktorom sa riziko 
prejavuje, ale má negatívny vplyv aj na ostatné členské štáty, na vzájomnú dôveru medzi 
nimi a na samotný charakter Únie;

D. keďže členské štáty sa v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii slobodne a 
dobrovoľne zaviazali k spoločným hodnotám uvedeným v článku 2 tejto zmluvy;

1. uvádza, že obavy Parlamentu sa týkajú týchto otázok:

– fungovania zákonodarného a volebného systému;

– nezávislosti súdnictva a práv sudcov; 

– ochrany základných práv;

2. pripomína svoje stanovisko vyjadrené vo viacerých zo svojich uznesení o situácii v oblasti 
právneho štátu a demokracie v Poľsku, že fakty a trendy uvedené v tomto uznesení 
spoločne predstavujú systémové ohrozenie hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a jasné riziko ich závažného porušenia;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že napriek trom vypočutiam poľských 
orgánov, ktoré sa konali v Rade, viacnásobným výmenám názorov vo Výbore Európskeho 
parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v prítomnosti poľských 
orgánov, alarmujúcim správam Organizácie Spojených národov, Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Rady Európy a štyrom postupom v prípade 
nesplnenia povinnosti, ktoré začala Komisia, sa situácia v oblasti právneho štátu v Poľsku 
nielen nerieši, ale od aktivácie postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa vážne 
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zhoršila; zastáva názor, že rokovania v Rade v rámci postupu uvedeného v článku 7 ods. 1 
Zmluvy o EÚ neboli ani pravidelné, ani štruktúrované a dostatočne sa počas nich neriešili 
zásadné otázky, ktoré viedli k aktivácii postupu, ani sa primerane nezvýraznil vplyv 
konania poľskej vlády na hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ; 

4. konštatuje, že odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017 v súlade s článkom 7 ods. 
1 Zmluvy o EÚ týkajúci sa zásady právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady 
o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej 
republiky24 má obmedzený rozsah pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o situáciu v oblasti 
právneho štátu v Poľsku v striktnom zmysle nezávislosti súdnictva; domnieva sa, že je 
naliehavo potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti odôvodneného návrhu zahrnutím jasných 
rizík vážnych porušení iných základných hodnôt Únie, najmä demokracie a dodržiavania 
ľudských práv; 

5. zastáva názor, že najnovší vývoj prebiehajúcich vypočutí podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o 
EÚ opakovane zdôrazňuje bezodkladnú potrebu doplnkového a preventívneho 
mechanizmu Únie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ako sa uvádza 
vo jeho uznesení z 25. októbra 2016;

6. pripomína svoje stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch vrátane potreby zachovania práv príjemcov a vyzýva Radu, aby 
čo najskôr začala medziinštitucionálne rokovania;

7. pripomína svoje stanovisko, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pre nový program 
Občania, rovnosť, práva a hodnoty v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca, 
a vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili primerané financovanie pre vnútroštátne a 
miestne organizácie občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť podporu demokracie, 
právneho štátu a základných práv v členských štátoch vrátane Poľska;

****

Fungovanie zákonodarného a volebného systému v Poľsku

Využitie právomocí v oblasti revízie ústavy poľským parlamentom

8. odsudzuje skutočnosť, že poľský parlament prevzal právomoci v oblasti revízie ústavy, 
ktoré nemal v čase, keď konal ako bežný zákonodarca pri prijatí zákona z 22. decembra 
2015, ktorým sa mení zákon o ústavnom súde25, a zákona z 22. júla 2016 o ústavnom 

24 COM(2017)0835.
25 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 
2217).
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súde26, ako o tom rozhodol ústavný súd vo svojich rozsudkoch z 9. marca27, 11. 
augusta28 a 7. novembra 20162930; 

9. okrem toho vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že poľský parlament prijal mnohé 
mimoriadne citlivé legislatívne akty v čase, keď už nie je možné účinne zaručiť 
nezávislé ústavné preskúmanie zákonov, ako napríklad zákona z 30. decembra 2015, 
ktorým sa mení zákon o štátnej službe a niektoré ďalšie zákony31, zákon z 15. januára 
2016, ktorým sa mení zákon o polícii a niektoré ďalšie zákony32, zákon z 28. januára 
2016 o prokuratúre33 a zákon z 28. januára 2016 – nariadenia, ktorými sa vykonáva 
zákon o prokuratúre34, zákon z 18. marca 2016, ktorým sa mení zákon o ombudsmanovi 
a niektoré ďalšie zákony35, zákon z 22. júna 2016 o Národnej mediálnej rade36, zákon z 
10. júna 2016 o protiteroristických akciách37 a niekoľko ďalších zákonov, ktoré zásadne 
menia súdny systém38; 

Používanie skrátených legislatívnych konaní

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že poľský parlament často využíva skrátené 
legislatívne konania na prijatie dôležitých právnych predpisov, ktoré sa týkajú zmeny 
organizácie a fungovania súdnictva bez zmysluplných konzultácií so zainteresovanými 
stranami vrátane súdnej komunity39; 

Volebný zákon a organizácia volieb

11. so znepokojením konštatuje, že OBSE dospela k záveru, že predpojatosť médií a 
netolerantná rétorika v kampani parlamentných volieb v októbri 2019 vyvolali veľké 
obavy40 a že hoci všetci kandidáti mohli slobodne viesť kampane, vysokí štátni úradníci 
využili verejne financované podujatia na šírenie správ týkajúcich sa kampane; ďalej 

26 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).
27 Rozsudok ústavného súdu z 9. marca 2016, K 47/15.
28 Rozsudok ústavného súdu z 11. augusta 2016, K 39/16.
29 Rozsudok ústavného súdu zo 7. novembra 2016, K 44/16.
30 Pozri stanovisko Benátskej komisie zo 14. októbra 2016 o zákone z 22. júla 2016 o ústavnom súde, 

stanovisko č. 860/2016, ods. 127; odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017, ods. 91 a ďalšie.
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 Pozri odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017, ods. 112 a 113.
39 ENCJ, Varšavská deklarácia z 3. júna 2016.
40 OBSE/ODIHR, vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch po jej volebnej pozorovateľskej 
misii s obmedzeným rozsahom, 14. októbra 2019.
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konštatuje, že prevaha vládnucej strany vo verejných médiách ešte viac znásobila jej 
výhodu41;

12. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že nová komora pre mimoriadnu kontrolu a 
verejné záležitosti v rámci najvyššieho súdu (ďalej len „mimoriadna komora“), ktorej 
väčšinu členov tvoria jednotlivci nominovaní novou Národnou súdnou radou a ktorej 
hrozí, že ju podľa hodnotenia Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) 
nemožno považovať za nezávislý súd, má potvrdiť platnosť volieb a preskúmať volebné 
spory; konštatuje, že táto skutočnosť vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o deľbu moci a 
fungovanie poľskej demokracie, keďže spôsobuje, že súdne preskúmanie volebných 
sporov je mimoriadne ohrozené politickým vplyvom a má schopnosť vytvoriť právnu 
neistotu, pokiaľ ide o platnosť takéhoto preskúmania42;

13. konštatuje, že Benátska komisia vo svojom Kódexe osvedčených postupov vo 
volebných otázkach z roku 200243 poskytuje jasné usmernenia týkajúce sa konania 
všeobecných volieb počas verejných núdzových situácií vrátane epidémií; konštatuje, že 
hoci sa v kódexe stanovuje možnosť výnimočných spôsobov hlasovania, o akýchkoľvek 
zmenách v záujme ich zavedenia možno vyhlásiť, že sú v súlade s európskymi 
osvedčenými postupmi, len vtedy, „keď je zaručená zásada slobodného hlasovania“; 
domnieva sa, že táto zásada nie je zaručená v prípade zmien volebného rámca pre 
prezidentské voľby, ktoré sa mali konať 10. mája 2020, keďže tieto zmeny by mohli 
narušiť spravodlivý, tajný a rovnocenný chod volieb pri úplnom rešpektovaní práva na 
súkromie44 a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67945; 
ďalej konštatuje, že tieto zmeny sú v rozpore s judikatúrou poľského ústavného súdu, 
ktorá bola vytvorená v čase, keď ešte bolo v platnosti ústavné preskúmanie, a podľa 
ktorej sa volebný zákon nesmie meniť 6 mesiacov pred akýmikoľvek voľbami; so 
znepokojením konštatuje, že oznámenie o odložení prezidentských volieb prišlo iba 4 
dni pred plánovaným začiatkom volieb;

Nezávislosť súdnictva a ďalších inštitúcií a práva sudcov v Poľsku

Reforma súdneho systému – všeobecné úvahy

41 OBSE/ODIHR, Záverečná správa volebnej pozorovateľskej misie s obmedzeným rozsahom o 
parlamentných voľbách z 13. októbra 2019, Varšava, 14. februára 2020.
42 Benátska komisia, stanovisko z 8. – 9. decembra 2017, CDL-AD(2017)031, ods. 43; odporúčanie 
Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je 
doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 2017/1520, ods. 25.
43 Benátska komisia, CDL-AD(2002) 23, stanovisko č. 190/2002, Kódex osvedčených postupov vo 
volebných otázkach. Usmernenia a dôvodová správa, 30. októbra 2002; pozri aj Benátska komisia, 
CDL-PI(2020)005rev-e, Správa o rešpektovaní demokracie, ľudských práv a zásady právneho štátu 
počas núdzových stavov – úvahy, s. 23.
44 Pozri aj OBSE/ODIHR, stanovisko k návrhu aktu o osobitných pravidlách pre vedenie všeobecných 
volieb prezidenta Poľskej republiky nariadených v roku 2020 (dokument Senátu č. 99), 27. apríla 
2020.
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
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14. uznáva, že hoci organizácia súdneho systému je v právomoci členských štátov, Súdny 
dvor opakovane rozhodol, že pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné plniť 
svoje záväzky podľa práva Únie; opakovane zdôrazňuje, že vnútroštátni sudcovia sú 
tiež európskymi sudcami, ktorí uplatňujú právne predpisy Únie, a z tohto dôvodu je ich 
nezávislosť vecou spoločného záujmu pre Úniu, ako aj pre Súdny dvor, ktorého 
povinnosťou je vynucovať rešpektovanie zásady právneho štátu, ako sa stanovuje v 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“) v oblasti uplatňovania práva Únie; vyzýva poľské orgány, aby presadzovali a 
zachovali nezávislosť poľských súdov; 

Zloženie a fungovanie ústavného súdu

15. pripomína, že zákony týkajúce sa ústavného súdu prijaté 22. decembra 2015 a 22. júla 
2016, ako aj balík troch zákonov prijatých na konci roka 201646 vážne narušili 
nezávislosť a legitímnosť ústavného súdu a že zákony z 22. decembra 2015 a 22. júla 
2016 boli 9. marca 2016 a 11. augusta 2016 ústavným súdom vyhlásené za protiústavné; 
pripomína, že poľské orgány tieto rozsudky v tom čase nezverejnili a ani ich 
nevykonali; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že ústavnosť poľských 
zákonov sa v Poľsku od nadobudnutia účinnosti uvedených legislatívnych zmien viac 
nedá účinne zaručiť47; vyzýva Komisiu, aby zvážila začatie postupu v prípade 
nesplnenia povinnosti v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa ústavného súdu, 
jeho nezákonným zložením a úlohou, ktorú zohráva pri znemožňovaní dodržiavania 
predbežného rozsudku Súdneho dvora z 19. novembra 201948;

Odchod do dôchodku, menovanie a disciplinárne režimy pre sudcov najvyššieho súdu

16. pripomína, že v roku 2017 zmeny spôsobu menovania kandidátov na pozíciu prvého 
predsedu najvyššieho súdu (ďalej len „prvý predseda“) viedli k tomu, že účasť sudcov 
najvyššieho súdu na výberovom konaní v skutočnosti stratila význam; odsudzuje 
skutočnosť, že zákonom z 20. decembra 2019, ktorým sa mení zákon o organizácii 
všeobecných súdov, zákon o najvyššom súde a niektoré ďalšie zákony49 (ďalej len 
„zákon z 20. decembra 2019“) sa ešte viac znižuje účasť sudcov na procese výberu 
prvého predsedu, a to zavedením pozície dočasného prvého predsedu najvyššieho súdu 
(ďalej len „dočasný prvý predseda“) vymenovaného prezidentom Poľskej republiky a 
znížením uznášaniaschopnosti v treťom kole na 32 zo 125 sudcov, čím sa v skutočnosti 

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 Stanovisko Benátskej komisie zo 14. – 15. októbra 2016, ods. 128; OSN, Výbor pre ľudské práva, 
Záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe Poľska, 31. októbra 2016, ods. 7 – 8; 
odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1520.
48 Rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2019, A. K. a iní/Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 a 
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). 
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upúšťa od modelu deľby moci medzi prezidentom Poľskej republiky a súdnou 
komunitou zakotveného v článku 183 ods. 3 poľskej ústavy50;

17. so znepokojením konštatuje, že existujú nezrovnalosti týkajúce sa vymenovania 
dočasného prvého predsedu a jeho ďalších krokov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
skutočnosťou, že proces voľby kandidátov na pozíciu prvého predsedu neprebehol v 
súlade s článkom 183 poľskej ústavy alebo rokovacím poriadkom najvyššieho súdu a 
boli ním porušené základné normy rokovania medzi členmi valného zhromaždenia 
sudcov najvyššieho súdu (ďalej len „valné zhromaždenie“); s poľutovaním konštatuje, 
že pochybnosti o platnosti volebného procesu vo valnom zhromaždení, ako aj 
nestrannosť a nezávislosť dočasných prvých predsedov počas volebného procesu by 
mohli ešte viac narušiť deľbu moci a legitímnosť nového prvého predsedu 
vymenovaného prezidentom Poľskej republiky 25. mája 2020, a mohli by tak 
spochybniť nezávislosť najvyššieho súdu; pripomína, že k podobnému porušeniu 
právnych predpisov zo strany prezidenta Poľskej republiky došlo pri vymenovaní 
predsedu ústavného súdu; 

18. spolu s Komisiou vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že právomoc prezidenta 
Poľskej republiky (a v niektorých prípadoch aj ministra spravodlivosti) ovplyvňovať 
disciplinárne konanie proti sudcom najvyššieho súdu, a to vymenovaním 
disciplinárneho úradníka, ktorý bude prípad vyšetrovať, a vylúčením disciplinárna 
úradníka najvyššieho súdu z prebiehajúceho konania, vyvoláva obavy, pokiaľ ide o 
deľbu moci a môže ovplyvniť nezávislosť súdnictva51;

19. pripomína, že Súdny dvor po tom, ako predtým vyhovel žiadosti Komisie o nariadenie 
predbežných opatrení v tejto veci príkazom zo 17. decembra 201852,vo svojom 
rozsudku z 24. júna 201953 rozhodol, že zníženie veku odchodu do dôchodku pre 
zasadajúcich sudcov najvyššieho súdu je v rozpore s právom Únie a porušuje sa ním 
zásada neodvolateľnosti sudcov, a teda aj nezávislosť súdnictva; konštatuje, že poľské 
orgány prijali zákon z 21. novembra 2018, ktorým sa mení zákon o najvyššom súde54, s 
cieľom dodržať rozhodnutie Súdneho dvora, čo je doteraz jediný prípad, v ktorom 
zvrátili zmeny legislatívneho rámca, ktorým sa riadi súdny systém, v súvislosti s 
rozhodnutím Súdneho dvora;

Zloženie a fungovanie disciplinárnej komory a mimoriadnej komory najvyššieho súdu

20. pripomína, že v roku 2018 boli vytvorené dve nové komory v rámci najvyššieho súdu, a 
to disciplinárna komora a mimoriadna komora, ktoré boli obsadené novovymenovanými 
sudcami, ktorých vybrala nová Národná súdna rada a ktorým boli zverené osobitné 
právomoci vrátane právomoci mimoriadnej komory zrušiť právoplatné rozsudky, ktoré 
prijali súdy nižšieho stupňa alebo najvyšší súd na základe mimoriadneho preskúmania, 

50 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, CDL-PI(2020)002, ods. 51 – 55.

51 Pozri odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017, COM(2017)0835, ods. 113. Pozri aj 
OBSE/ODIHR, stanovisko k niektorým ustanoveniam návrhu zákona o najvyššom súde Poľska (od 
26. septembra 2017), 13. novembra 2017, s. 33.
52 Príkaz Súdneho dvora zo 17. decembra 2018, Komisia/Poľsko, C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
53 Rozsudok Súdneho dvora z 24. júna 2019, Komisia/Poľsko, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507). 
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a právomoci disciplinárnej komory viesť disciplinárne konanie voči iným sudcom 
najvyššieho súdu a všeobecných súdov, čo v podstate vytvára „najvyšší súd v rámci 
najvyššieho súdu“55; 

21. pripomína, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 19. novembra 201956, ktorý bol 
odpoveďou na žiadosť najvyššieho súdu (komora pre pracovné právo a sociálne 
poistenie, ďalej len „pracovnoprávna komora“) o prejudiciálne rozhodnutie týkajúce sa 
disciplinárnej komory, rozhodol, že vnútroštátne súdy sú povinné neuplatňovať 
ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorými sa udeľuje právomoc rozhodovať vo veci, v 
ktorej sa právo Únie môže uplatňovať na orgán, ktorý nespĺňa požiadavky nezávislosti a 
nestrannosti; 

22. konštatuje, že predkladajúci najvyšší súd (pracovnoprávna komora) následne vo svojom 
rozsudku z 5. decembra 201957 dospel k záveru, že disciplinárna komora nespĺňa 
požiadavky nezávislého a nestranného súdu podľa poľského práva a práva Únie, a že 
najvyšší súd (občianska, trestná a pracovnoprávna komora) prijal 23. januára 2020 
uznesenie58, v ktorom opakovane zdôrazňuje, že disciplinárna komora nie je súdom z 
dôvodu nedostatku nezávislosti, a preto sa jej rozsudky nemôžu považovať za rozsudky 
vynesené riadne vymenovaným súdom; s vážnym znepokojením konštatuje, že poľské 
orgány vyhlásili, že tieto rozhodnutia nemajú žiadny právny význam, pokiaľ ide o 
pretrvávajúce fungovanie disciplinárnej komory a Národnú súdnu radu, a že ústavný 
súd 20. apríla 2020 vyhlásil uznesenie najvyššieho súdu za protiústavné59, čím sa v 
Poľsku vytvára nebezpečná justičná dualita a jasne porušuje nadradenosť práva Únie a 
najmä článku 19 ods. 1 Zmluvy o EÚ podľa výkladu Súdneho dvora, pretože sa tým 
obmedzuje účinnosť a uplatňovanie rozsudku Súdneho dvora z 19. novembra 201960 
poľskými súdmi61; 

23. berie na vedomie príkaz Súdneho dvora z 8. apríla 202062, ktorým sa Poľsku nariaďuje, 
aby okamžite pozastavilo uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa 
právomocí disciplinárnej komory, a vyzýva poľské orgány, aby príkaz urýchlene 
vykonali; vyzýva poľské orgány, aby v plnom rozsahu dodržali príkaz, a vyzýva 

55 OBSE/ODIHR, stanovisko z 13. novembra 2017, s. 7 – 20; Benátska komisia, stanovisko z 8. – 9. 
decembra 2017, ods. 43; odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017 týkajúce sa zásady 
právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 
2017/1520 (Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 50), ods. 25; GRECO, Dodatok k hodnotiacej správe o 
Poľsku zo štvrtého kola hodnotení (článok 34) z 18. – 22. júna 2018, ods. 31; Benátska komisia a 
generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, naliehavé spoločné 
stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 8.
56 Rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2019, A. K. a iní/Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 a 
C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
57 Rozsudok najvyššieho súdu z 5. decembra 2019, III PO 7/19. 
58 Spoločné uznesenie občianskej, trestnej a pracovnoprávnej komory najvyššieho súdu z 23. januára 
2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Rozsudok ústavného súdu z 20. apríla 2020, U 2/20.
60 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 38.
61 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 38.
62 Príkaz Súdneho dvora zo 8. apríla 2020, Komisia/Poľsko, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.
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Komisiu, aby Súdnemu dvoru predložila dodatočnú žiadosť o nariadenie úhrady pokuty 
v prípade pretrvávajúceho porušenia; vyzýva Komisiu, aby urýchlene začala postup v 
prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa 
právomocí mimoriadnej komory, keďže jej zloženie má rovnaké nedostatky ako 
disciplinárna komora;

Zloženie a fungovanie novej Národnej súdnej rady

24. pripomína, že je na členských štátoch, aby zriadili súdnu radu, ale ak je takáto rada 
zriadená, jej nezávislosť sa musí zaručiť v súlade s európskymi normami a ústavou 
dotknutého členského štátu; pripomína, že v nadväznosti na reformu Národnej súdnej 
rady, ktorá je orgánom zodpovedným za zabezpečenie nezávislosti súdov a sudcov v 
súlade s článkom 186 ods. 1 poľskej ústavy a prostredníctvom zákona z 8. decembra 
2017, ktorým sa mení zákon o Národnej súdnej rade a niektoré ďalšie zákony63, súdna 
komunita v Poľsku stratila právomoc delegovať zástupcov do Národnej súdnej rady, a 
teda aj svoj vplyv na prijímanie a povyšovanie sudcov; pripomína, že pred reformou 
bolo 15 z 25 členov Národnej súdnej rady sudcami volenými ich kolegami, zatiaľ čo od 
reformy v roku 2017 volí týchto sudcov poľský parlament; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad skutočnosťou, že toto opatrenie v spojení s predčasným ukončením 
mandátov všetkých členov vymenovaných podľa starých pravidiel na začiatku roka 
2018 viedlo k ďalekosiahlej politizácii Národnej súdnej rady64; 

25. pripomína, že najvyšší súd pri uplatňovaní kritérií stanovených Súdnym dvorom v jeho 
rozsudku z 19. novembra 2019 stanovil vo svojom rozsudku z 5. decembra 2019 a vo 
svojich rozhodnutiach z 15. januára 202065, ako aj vo svojom uznesení z 23. januára 
2020, že rozhodujúca úloha novej Národnej súdnej rady pri výbere sudcov 
novovytvorenej disciplinárnej komory narúša nezávislosť a nestrannosť tejto komory66; 
vyjadruje znepokojenie nad právnym postavením sudcov vymenovaných alebo 
povýšených Národnou súdnou radou v jej súčasnom zložení a nad vplyvom, ktorý ich 
účasť na rozhodovaní môže mať na platnosť a zákonnosť konania;

63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3). 
64 Poradný výbor európskych sudcov, stanoviská predsedníctva zo 7. apríla 2017 a 12. októbra 2017; 
OBSE/ODIHR, konečné stanovisko k návrhom zmien zákona o Národnej súdnej rade, 5. mája 2017; 
Benátska komisia, stanovisko z 8. – 9. decembra 2017, s. 5 – 7; GRECO, ad hoc správa o Poľsku 
(článok 34) z 19. – 23. marca 2018 a dodatok z 18. – 22. júna 2018; Benátska komisia a generálne 
riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, naliehavé spoločné stanovisko zo 16. 
januára 2020, ods. 42 a 61.
65 Rozhodnutie najvyššieho súdu z 15. januára 2020, III PO 8/18. Rozhodnutie najvyššieho súdu z 15. 
januára 2020, III PO 9/18.
66 V tejto veci pozri aj tieto prípady, o ktorých pojednáva Európsky súd pre ľudské práva: Reczkowicz 
a dvaja ďalší/Poľsko (žiadosti č. 43447/19, 49868/19 a 57511/19), Grzęda/Poľsko (žiadosť č. 
43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o./Poľsko (žiadosť č. 4907/18), Broda/Poľsko a Bojara/Poľsko 
(žiadosti č. 26691/18 a 27367/18), Żurek/Poľsko ( žiadosť č. 39650/18) a Sobczyńska a iní/Poľsko 
(žiadosti č. 62765/14, 62769/14, 62772/14 a 11708/18).
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26. pripomína, že Európska sieť súdnych rád 17. septembra 2018 pozastavila činnosť novej 
Národnej súdnej rady z dôvodu, že viac nespĺňa požiadavky nezávislosti od výkonnej a 
zákonodarnej moci, a v apríli 2020 začala postup o vyhostení67;

27. vyzýva Komisiu, aby začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti so 
zákonom z 12. mája 2011 o Národnej súdnej rade v znení zmien z 8. decembra 201768 a 
aby požiadala Súdny dvor o pozastavenie činnosti novej Národnej súdnej rady 
prostredníctvom predbežných opatrení;

Pravidlá upravujúce organizáciu všeobecných súdov, vymenovanie predsedov súdov a 
dôchodkový režim pre sudcov všeobecných súdov

28. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že minister spravodlivosti, ktorý je v poľskom 
systéme aj generálnym prokurátorom, získal právomoc vymenovať a prepustiť 
predsedov súdov nižšieho stupňa podľa svojho uváženia počas prechodného obdobia 
šiestich mesiacov a že v rokoch 2017 – 2018 minister spravodlivosti nahradil viac ako 
150 predsedov a podpredsedov súdov; konštatuje, že po tomto období zostalo 
odvolávanie predsedov súdov naďalej v rukách ministra spravodlivosti, pričom táto 
právomoc nepodlieha prakticky žiadnej účinnej kontrole; ďalej konštatuje, že minister 
spravodlivosti získal aj ďalšie „disciplinárne“ právomoci vo vzťahu k predsedom súdov 
a predsedom vyšších súdov, ktorí v súčasnosti majú zasa rozsiahle administratívne 
právomoci vo vzťahu k predsedom nižších súdov69; vyjadruje poľutovanie nad týmto 
výrazným krokom späť v oblasti právneho štátu a nezávislosti súdnictva v Poľsku70;

29. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zákonom z 20. decembra 2019, ktorý 
nadobudol účinnosť 14. februára 2020, sa zmenilo zloženie zhromaždení sudcov a 
presunuli niektoré z právomocí týchto orgánov súdnej samosprávy na kolégiá predsedov 
súdov vymenovaných ministrom spravodlivosti71;

30. pripomína, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 5. novembra 201972 rozhodol, že 
ustanovenia zákona z 12. júla 2017, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných 
súdov a niektoré ďalšie zákony73, podľa ktorých sa znižuje dôchodkový vek sudcov 
všeobecných súdov a zároveň umožňuje ministrovi spravodlivosti rozhodnúť o 
predĺžení ich aktívnej služby a ktoré stanovujú odlišný dôchodkový vek v závislosti od 
pohlavia sudcov, sú v rozpore s právom Únie;

67 ENCJ, list výkonnej rady ENCJ z 21. februára 2020. Pozri aj list Európskeho združenia sudcov zo 4. 
mája 2020 na vyjadrenie podpory ENCJ.
68 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714). 
69 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 45.
70 Pozri aj Rada Európy, predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18. júna 2018.
71 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 46 až 50.
72 Rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2019, Komisia/Poľsko, C-192/18, 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). 
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Práva a nezávislosť sudcov vrátane nového disciplinárneho režimu pre sudcov

31. odsudzuje nové ustanovenia, ktorými sa zavádzajú ďalšie disciplinárne priestupky a 
sankcie v súvislosti so sudcami a predsedami súdov, pretože predstavujú vážne riziko 
pre nezávislosť súdnictva74; odsudzuje nové ustanovenia, ktorými sa zakazuje 
akákoľvek politická činnosť sudcov, podľa ktorých sú sudcovia povinní zverejňovať 
svoje členstvo v združeniach, ktoré podstatne obmedzujú rozhodovanie orgánov súdnej 
samosprávy a ktoré obmedzovaním slobody prejavu sudcov presahujú rámec zásad 
právnej istoty, nevyhnutnosti a proporcionality75;

32. vyjadruje hlboké znepokojenie nad disciplinárnymi konaniami, ktoré boli v Poľsku 
začaté proti sudcom a prokurátorom v súvislosti s ich súdnymi rozhodnutiami, ktorými 
uplatňovali právo Únie, alebo verejnými vyhláseniami na obranu nezávislosti súdnictva 
a právneho štátu v Poľsku; odsudzuje ohováračskú kampaň proti poľským sudcom a 
zapojenie verejných činiteľov do nej; vyzýva poľské orgány, aby sa zdržali zneužívania 
disciplinárnych konaní a iných činností, ktoré narúšajú právomoc súdnictva;

33. vyzýva poľské orgány, aby odstránili nové ustanovenia (o disciplinárnych priestupkoch 
a iné), ktoré súdom bránia v preskúmaní otázok nezávislosti a nestrannosti iných sudcov 
z hľadiska práva Únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (EDĽP) , čím sa sudcom bráni vo výkone ich povinností vyplývajúcich z práva 
Únie s cieľom vylúčiť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú v rozpore s právom Únie76;  

34. víta skutočnosť, že Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s 
uvedenými novými ustanoveniami; vyzýva Komisiu, aby požiadala Súdny dvor o 
využitie skráteného súdneho konania a nariadenie predbežných opatrení, pokiaľ ide o 
postúpenie veci Súdnemu dvoru;

Postavenie generálneho prokurátora a organizácia prokuratúry

35. odsudzuje zlúčenie úradu ministra spravodlivosti a úradu generálneho prokurátora, 
rozšírené právomoci generálneho prokurátora vo vzťahu k systému prokuratúry, 
rozšírené právomoci ministra spravodlivosti vo vzťahu k súdnictvu (zákon z 27. júla 
2001 o organizácii všeobecných súdov v znení zmien77) a oslabené postavenie kontrol 
týchto právomocí (Národná rada prokurátorov), čo vedie k nahromadeniu prílišného 

74 OBSE/ODIHR, naliehavé predbežné stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o 
organizácii všeobecných súdov, zákon o najvyššom súde a niektoré ďalšie poľské zákony (od 20. 
decembra 2019), 14. januára 2020, s. 23 – 26; Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské 
práva a právny štát (DGI) Rady Európy, naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 44 –
 45.
75 OBSE/ODIHR, naliehavé predbežné stanovisko, 14. januára 2020, s. 18 – 21; Benátska komisia a 
generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, naliehavé spoločné 
stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 24 – 30;
76 OBSE/ODIHR, naliehavé predbežné stanovisko, 14. januára 2020, s. 13 – 17; Benátska komisia a 
generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, naliehavé spoločné 
stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 31 – 43.
77 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070). 
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množstva právomocí v prospech jednej osoby a k negatívnym dôsledkom na nezávislosť 
systému prokuratúry od politickej sféry, ako to uvádza Benátska komisia78;

36. pripomína, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 5. novembra 2019 rozhodol, že 
zníženie dôchodkového veku prokurátorov je v rozpore s právom Únie, pretože zavádza 
odlišný dôchodkový vek pre mužov a ženy, ktorí vykonávajú funkciu prokurátora v 
Poľsku;

Celkové posúdenie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku 

37. súhlasí s Komisiou, Parlamentným zhromaždením Rady Európy, Skupinou štátov proti 
korupcii a osobitným spravodajcom OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov, že 
uvedené jednotlivé zmeny legislatívneho rámca súdneho systému, vzhľadom na ich 
vzájomné pôsobenie a celkový vplyv, predstavujú vážne, trvalé a systémové porušenie 
zásady právneho štátu, čo umožňuje zákonodarnej a výkonnej moci zasahovať do 
celkovej štruktúry a výkonu súdneho systému spôsobom, ktorý je rozpore so zásadami 
deľby moci a právneho štátu, čím sa výrazne oslabuje nezávislosť súdnictva v Poľsku79; 
odsudzuje destabilizujúci vplyv prijatých opatrení a vymenovaní, ktoré poľská vláda 
vykonala od roku 2016, na poľský právny poriadok;

Ochrana základných práv v Poľsku

Poľský komisár pre ľudské práva 

38. vyjadruje znepokojenie nad politickými útokmi na nezávislosť úradu komisára pre 
ľudské práva80; zdôrazňuje skutočnosť, že komisár pre ľudské práva v rámci svojej 
pôsobnosti verejne kritizoval rôzne opatrenia prijaté súčasnou vládou; pripomína 
skutočnosť, že štatút komisára pre ľudské práva je zakotvený v poľskej ústave a že 
funkčné obdobie súčasného komisára pre ľudské práva sa končí v septembri roku 2020;

Právo na spravodlivý proces

39. vyjadruje znepokojenie nad správami o údajných neprimeraných oneskoreniach v 
súdnych konaniach, ťažkostiach v prístupe k právnej pomoci počas zatknutia a o 
prípadoch nedostatočného rešpektovania dôvernosti komunikácie medzi právnym 
poradcom a klientom81; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu právnikov v 

78 Stanovisko Benátskej komisie z 8. – 9. decembra 2017 k zákonu o prokuratúre v znení zmien, CDL-
AD(2017)028, ods.115.
79 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103; OSN, osobitný spravodajca pre nezávislosť sudcov a 
právnikov, vyhlásenie z 25. júna 2018; Európska komisia, Európsky semester 2019: Správa o krajine – 
Poľsko, 27. február 2019, SWD(2019)1020 final, s. 42; predsedovia Európskej siete súdnych rád, Siete 
predsedov najvyšších súdov EÚ a Európskeho združenia sudcov, list z 20. septembra 2019; GRECO, 
Ďalší postup v nadväznosti na dodatok k hodnotiacej správe o štvrtom kole rokovaní (článok 34) – 
Poľsko, 6. december 2019, ods. 65; PZ RE, uznesenie 2316 (2020) z 28. januára 2020 o fungovaní 
demokratických inštitúcií v Poľsku, ods. 4. 
80 Pozri aj Komisár Rady Európy pre ľudské práva, list predsedovi vlády Poľska, 19. januára 2018; 
spoločné vyhlásenie na vyjadrenie podpory poľskému komisárovi pre ľudské práva, ktoré podpísali 
ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI, OHCHR Europe, jún 2019. 
81 Výbor pre ľudské práva OSN, Záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe Poľska, 23. 
november 2016, ods. 33.
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Poľsku; pripomína právo všetkých občanov na poradenstvo, obhajobu a zastúpenie 
nezávislým právnikom v súlade s článkami 47 a 48 charty;

40. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že od 14. februára 2020, keď zákon z 20. 
decembra 2019 nadobudol účinnosť, môže mimoriadna komora, ktorej nezávislosť a 
nestrannosť vyvolávajú pochybnosti, ako jediná rozhodnúť o tom, či je sudca alebo súd 
nezávislý a nestranný, čím sa občanom odopiera dôležitý prvok súdneho preskúmania 
na všetkých ostatných stupňoch82; pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora sa 
právom na spravodlivý proces ukladá každému súdu povinnosť z vlastnej iniciatívy 
preskúmať, či spĺňa kritériá nezávislosti a nestrannosti83; 

Právo na informácie a sloboda prejavu vrátane slobody a plurality médií

41. opakovane zdôrazňuje, že sloboda a pluralita médií sú neoddeliteľne spojené s 
demokraciou a právnym štátom a že právo informovať a právo byť informovaný sú 
súčasťou základných demokratických hodnôt, na ktorých je založená Únia; pripomína, 
že Parlament vo svojom uznesení zo 16. januára 2020 vyzval Radu, aby na vypočutiach 
podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ riešila problém akéhokoľvek nového vývoja v 
oblasti slobody prejavu vrátane slobody médií;

42. pripomína, že Parlament vo svojom uznesení zo 14. septembra 2016 vyjadril 
znepokojenie nad už prijatými a novo navrhnutými zmenami poľského zákona o 
médiách; opakovane vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie prijatých právnych 
predpisov, pokiaľ ide o ich súlad s právom Únie, a to najmä s článkom 11 charty a 
právnymi predpismi Únie o verejných médiách; 

43. vyjadruje hlboké znepokojenie nad konaním poľských orgánov v posledných rokoch v 
súvislosti s verejnoprávnym vysielateľom vrátane premeny verejnoprávneho vysielateľa 
na provládneho vysielateľa, čím sa verejnoprávnym médiám a ich riadiacim orgánom 
bráni vo vyjadrení nezávislých alebo nesúhlasných názorov a vykonáva kontrola nad 
obsahom vysielania84; pripomína, že článok 54 poľskej ústavy zaručuje slobodu prejavu 
a zakazuje cenzúru;

44. vyjadruje hlboké znepokojenie nad prípadmi nadmerného využívania ohovárania zo 
strany niektorých politikov proti novinárom, a to vrátane ukladania trestnoprávnych 
pokút a pozastavenia výkonu povolania novinárov; vyjadruje obavy, že takéto konanie 
bude mať odrádzajúci účinok na povolanie a nezávislosť novinárov a médií85; vyzýva 
poľské orgány, aby zaručili prístup k primeraným právnym prostriedkom nápravy pre 
novinárov a ich rodiny, ktorí sa stali účastníkmi súdneho konania, ktorého cieľom bolo 
umlčať alebo zastrašiť nezávislé médiá; vyzýva poľské orgány, aby v plnom rozsahu 
vykonávali odporúčanie Rady Európy z 13. apríla 2016 o ochrane žurnalistiky a 

82 Benátska komisia a generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy, 
naliehavé spoločné stanovisko zo 16. januára 2020, ods. 59.
83 Rozsudok Súdneho dvora z 26. marca 2020, Simpson/Rada a HG/Komisia, spojené veci C-542/18 
RX-II a C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232, ods. 57.
84 Pozri aj svetový rebríček slobody tlače, v ktorom Poľsko od roku 2015 spadlo z 18. na 62. miesto.
85 Platforma Rady Európy na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov, Výročná správa 
za rok 2020, marec 2020, s. 42.
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bezpečnosti novinárov a iných mediálnych subjektov86; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia doteraz nevypracovala právne predpisy proti strategickým 
žalobám proti verejnej účasti, ktorými by sa tiež chránili poľskí novinári a médiá pred 
nepríjemnými súdnymi konaniami;

45. vyjadruje znepokojenie nad nahlásenými prípadmi zadržiavania novinárov za to, že 
vykonávajú svoju prácu pri podávaní správ o protestoch proti zákazu vychádzania počas 
epidémie COVID-1987;

Akademická sloboda

46. vyjadruje znepokojenie nad využívaním a hrozbou súdneho konania vo veci ohovárania 
namiereného proti akademikom; vyzýva poľské orgány, aby rešpektovali slobodu 
prejavu a akademickú slobodu v súlade s medzinárodnými normami88;

47. vyzýva poľský parlament, aby zrušil kapitolu 6c zákona z 18. decembra 1998 o Inštitúte 
pamäti národa – Výbore pre stíhanie trestných činov proti poľskému národu89, ktorá 
ohrozuje slobodu slova a nezávislý výskum tým, že poškodenie dobrého mena Poľska a 
jeho ľudu, ako napríklad v prípade akéhokoľvek obvinenia Poľska alebo Poliakov z 
napomáhania holokaustu, sa podľa nej považuje za občiansky trestný čin žalovateľný na 
občianskom súde90;

Sloboda zhromažďovania

48. opakuje svoju výzvu poľskej vláde, aby rešpektovala právo na slobodu zhromažďovania 
tým, že zo súčasného zákona z 24. júla 2015 o verejných zhromaždeniach91 v znení 
zmien z 13. decembra 201692 odstráni ustanovenia, podľa ktorých sa uprednostňujú 
„cyklické“ zhromaždenia schválené vládou93; naliehavo vyzýva poľské orgány, aby sa 
zdržali uplatňovania trestných sankcií proti účastníkom pokojných zhromaždení alebo 
protidemonštrácií a stiahli obvinenia proti pokojným demonštrantom; okrem toho 
naliehavo vyzýva poľské orgány, aby primerane chránili pokojné zhromaždenia a 
postavili pred súd tých, ktorí násilne napádajú ľudí zúčastňujúcich sa na pokojných 
zhromaždeniach;

86 Rada Európy, odporúčanie Výboru ministrov CM/Rec(2016)4 z 13. apríla 2016 členským štátom o 
ochrane žurnalistiky a bezpečnosti novinárov a iných mediálnych subjektov.
87 International Press Institute (IPI) Tracker on Press Freedom Violations Linked to COVID-19 
Coverage [Nástroj Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) na monitorovanie porušení slobody tlače 
počas epidémie ochorenia COVID-19], https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/. 
88 Rada Európy, Organizácia amerických štátov et al., Vyhlásenie Globálneho fóra o akademickej 
slobode, inštitucionálnej autonómii a budúcnosti demokracie, 21. júna 2019.
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).
90 Pozri aj vyhlásenie zástupcu OBSE z 28. júna 2018 o slobode médií.
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 Pozri aj oznámenie odborníkov OSN z 23. apríla 2018, v ktorom vyzývajú Poľsko, aby zabezpečilo 
slobodnú a plnú účasť na rokovaniach o klíme.

https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/
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49. vyjadruje znepokojenie nad veľmi prísnym zákazom verejných zhromaždení94, ktorý 
bol v platnosti počas pandémie COVID-19 bez toho, aby bol vyhlásený stav prírodnej 
katastrofy, ako sa stanovuje v článku 232 poľskej ústavy, a trvá na tom, že je pri 
obmedzovaní práva na zhromažďovanie potrebné uplatňovať zásadu proporcionality;

Sloboda združovania

50. vyzýva poľské orgány, aby upravili zákon z 15. septembra 2017 o Národnom inštitúte 
slobody - Centre pre rozvoj občianskej spoločnosti95,96 s cieľom zabezpečiť prístup k 
štátnemu financovaniu pre kľúčové skupiny občianskej spoločnosti na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni a spravodlivé, nestranné a transparentné rozdeľovanie 
verejných finančných prostriedkov občianskej spoločnosti, čím sa zabezpečí pluralitné 
zastúpenie97; opakovane vyzýva, aby sa príslušným organizáciám poskytli primerané 
finančné prostriedky prostredníctvom rôznych nástrojov financovania na úrovni Únie, 
ako je oblasť hodnôt Únie s novým programom Občania, rovnosť, práva a hodnoty a 
pilotnými projektami Únie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že poľskí 
členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru čelia politickému tlaku z 
dôvodu ich konania v rámci právomocí vyplývajúcich z ich mandátu98;

Ochrana súkromia a údajov

51. opakovane pripomína svoj záver uvedený vo svojom uznesení zo 14. septembra 2016, 
že procesné záruky a materiálne podmienky pre vykonávanie tajného sledovania, 
stanovené v zákone z 10. júna 2016 o protiteroristických akciách a zákone zo 6. apríla 
1990 o polícii v znení zmien99, nie sú dostatočné na to, aby zabránili jeho nadmernému 
využívaniu alebo neoprávnenému zasahovaniu do súkromia a ochrany údajov 
jednotlivcov vrátane vedúcich predstaviteľov opozície a občianskej spoločnosti100; 
opakovane vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie týchto právnych predpisov, pokiaľ 
ide o ich súlad s právom Únie, a naliehavo vyzýva poľské orgány, aby v plnom rozsahu 
rešpektovali súkromie všetkých občanov;

52. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že poľské ministerstvo digitalizácie 
22. apríla 2020 prenieslo osobné údaje zo všeobecného elektronického systému na 
registráciu populácie (ďalej len „register PESEL“) k prevádzkovateľovi poštových 
služieb s cieľom uľahčiť organizáciu prezidentských volieb 10. mája 2020 

94 Poľský komisár pre ľudské práva, list ministerstvu vnútra a správnych záležitostí, 6. mája 2020.
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OBSE/ODIHR, stanovisko k návrhu poľského zákona o Národnom inštitúte slobody – Centre pre 
rozvoj občianskej spoločnosti, Varšava, 22. augusta 2017.
97 EHSV, Správa o základných právach a právnom štáte: vnútroštátny vývoj z pohľadu občianskej 
spoločnosti v rokoch 2018 – 2019, jún 2020, s. 41 – 42.
98 EHSV, tlačové vyhlásenie s názvom Znepokojujúci tlak na občiansku spoločnosť: poľská členka 
EHSV sa stáva terčom odvetných útokov vlády a MVO viac nemajú možnosť vyberať si vlastných 
kandidátov, 23. júna 2020.
99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 OSN, Výbor pre ľudské práva, Záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe Poľska, 23. 

novembra 2016, ods. 39 – 40. Pozri aj oznámenie odborníkov OSN, v ktorom vyzývajú Poľsko, 
aby zabezpečilo slobodnú a plnú účasť na rokovaniach o klíme, 23. apríla 2018.
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prostredníctvom voľby poštou, a to bez príslušného právneho základu vzhľadom na to, 
že poľský parlament prijal zákon o umožnení voľby poštou až 7. mája 2020; ďalej 
konštatuje, že register PESEL nie je zhodný s volebným registrom a zahŕňa aj osobné 
údaje občanov iných členských štátov, a z tohto dôvodu by uvedený prenos osobných 
údajov mohol predstavovať možné porušenie nariadenia (EÚ) 2016/679; pripomína, že 
Európsky výbor pre ochranu údajov vyhlásil, že verejné orgány môžu zverejniť 
informácie o jednotlivcoch zaradených do volebných zoznamov iba v prípade, keď to 
osobitne povoľujú vnútroštátne právne predpisy101; konštatuje, že poľský komisár pre 
ľudské práva podal sťažnosť na regionálny správny súd vo Varšave, a to na základe 
možného porušenia článkov 7 a 51 poľskej ústavy zo strany poľského ministerstva 
digitalizácie;

Komplexná sexuálna výchova

53. pripomína svoje hlboké znepokojenie vyjadrené vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2019, ktoré tiež vyjadrila komisárka Rady Európy pre ľudské práva102, nad návrhom 
zákona, ktorým sa mení článok 200b poľského trestného zákonníka a ktorý poľskému 
parlamentu predložila iniciatíva Stop pedofílii, a to z dôvodu jeho mimoriadne vágnych, 
rozsiahlych a neprimeraných ustanovení, ktorých účelom je v podstate kriminalizovať 
šírenie sexuálnej výchovy medzi maloletými a ktorých rozsah pôsobnosti predstavuje 
potenciálne ohrozenie pre všetky osoby, najmä rodičov, učiteľov a vychovávateľov v 
oblasti sexuálnej výchovy, a to s trestom odňatia slobody vo výške troch rokov za 
vyučovanie o ľudskej sexualite, zdraví a intímnych vzťahoch;  

54. zdôrazňuje, že komplexná, vekovo primeraná sexuálna výchova založená na dôkazoch, 
ako aj výchova o vzťahoch, sú nevyhnutné pre budovanie schopností mladých ľudí 
vytvárať zdravé, rovnocenné, kultivujúce a bezpečné vzťahy bez diskriminácie, nátlaku 
a násilia; domnieva sa, že komplexná sexuálna výchova má tiež pozitívny vplyv na 
výsledky v oblasti rodovej rovnosti aj tým, že transformuje škodlivé rodové normy a 
postoje k rodovo motivovanému násiliu, pomáha predchádzať domácemu násiliu a 
sexuálnemu nátlaku, homofóbii a transfóbii, prerušuje mlčanie o sexuálnom násilí, 
sexuálnom vykorisťovaní alebo zneužívaní a posilňuje postavenie mladých ľudí pri 
hľadaní pomoci; vyzýva poľský parlament, aby neprijal predložený návrh zákona, 
ktorým sa mení článok 200b poľského trestného zákonníka, a dôrazne vyzýva poľské 
orgány, aby zabezpečili prístup k vedecky presnej, komplexnej sexuálnej výchove pre 
všetkých školákov v súlade s medzinárodnými normami a aby zaistili, že osoby, ktoré 
poskytujú takéto vzdelávanie a informácie, budú pri výkone svojej činnosti 
podporované vecným a objektívnym spôsobom;

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva

55. pripomína, že podľa charty, EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 
sexuálne a reprodukčné zdravie žien súvisí s viacerými ľudskými právami vrátane práva 
na život a dôstojnosť, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, 
práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva na vzdelanie a 
zákazu diskriminácie, ako sa uvádza aj v poľskej ústave; pripomína, že Parlament vo 

101 EDPB, list o zverejnení údajov týkajúcich sa prezidentských volieb v Poľsku, 5. mája 2020.
102 Komisárka Rady Európy pre ľudské práva, vyhlásenie zo 14. apríla 2020.
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svojom uznesení z 15. novembra 2017 ostro kritizoval akýkoľvek legislatívny návrh, 
ktorým by sa zakazovalo umelé prerušenie tehotenstva v prípadoch vážneho alebo 
smrteľného postihnutia plodu, čím by sa výrazne obmedzil a prakticky takmer zakázal 
prístup k starostlivosti v prípade umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku, keďže 
väčšina zákonných umelých prerušení tehotenstva sa vykonáva na tomto základe103, a 
zdôraznil, že všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane sexuálnej a 
reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a súvisiacich práv je základným ľudským 
právom104; vyjadruje poľutovanie nad navrhovanými zmenami105 zákona z 5. decembra 
1996 o povolaniach lekárov a zubárov106, podľa ktorých by lekári viac nemali právnu 
povinnosť uviesť alternatívne zariadenie alebo lekára v prípade, že odmietnu poskytnúť 
služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia na základe osobného 
presvedčenia; vyjadruje znepokojenie nad využívaním doložky o svedomí vrátane 
chýbajúcich spoľahlivých referenčných mechanizmov a nedostatku včasných opravných 
prostriedkov pre ženy, ktorým sú tieto služby odopreté; vyzýva poľský parlament, aby 
sa zdržal akýchkoľvek ďalších pokusov o obmedzenie sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv žien; dôrazne potvrdzuje, že odopretie prístupu k službám v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je formou násilia páchaného na ženách a 
dievčatách; vyzýva poľské orgány, aby prijali opatrenia s cieľom v plnom rozsahu 
vykonať rozsudky, ktoré Európsky súd pre ľudské práva vyniesol v konaniach proti 
Poľsku, pričom už viackrát rozhodol, že prísne zákony o umelom prerušení tehotenstva 
a nedostatočné vykonávanie predstavujú porušenie ľudských práv žien107;

56. pripomína, že predchádzajúce pokusy o ďalšie obmedzenie práva na umelé prerušenie 
tehotenstva, ktoré v Poľsku už teraz patrí medzi najprísnejšie v Únii, boli v rokoch 2016 
a 2018 zastavené v dôsledku masového protestu poľských občanov vyjadreného počas 
„čiernych pochodov“; dôrazne vyzýva poľské orgány, aby zvážili zrušenie zákona, 
ktorým sa obmedzuje prístup žien a dievčat k núdzovej antikoncepcii;

Nenávistné prejavy, verejná diskriminácia, násilie na ženách, domáce násilie a 
netolerantnosť voči menšinám a iným zraniteľným skupinám vrátane LGBTI osôb

103 V roku 2017 predstavovalo umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu postihnutia plodu 97,9 % 
všetkých zákrokov: Centrum pre zdravotnícke informačné systémy, správy Programu pre štatistický 
výskum Verejného štatistického úradu MZ-29 zverejnené na webovom sídle poľského Sejmu. 
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 Pozri aj dokument komisára Rady Európy pre ľudské práva z decembra 2017 s názvom Sexuálne a 
reprodukčné zdravie a práva žien v Európe; vyhlásenie odborníkov OSN, ktorí poskytujú poradenstvo 
pracovnej skupine OSN pre otázky diskriminácie žien z 22. marca 2018, a vyhlásenie komisárky Rady 
Európy pre ľudské práva zo 14. apríla 2020.
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).
107 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 20. marca 2007, Tysiąc/Poľsko (žiadosť č. 
5410/03); rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 20. marca 2007, R. R./Poľsko (žiadosť č. 
27617/04); rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 30. októbra 2012, P. a S./Poľsko (žiadosť č. 
57375/08).
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57. naliehavo vyzýva poľské orgány, aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na rázny boj 
proti rasistickým nenávistným prejavom a podnecovaniu k násiliu na internete aj mimo 
neho a aby verejne odsúdili rasistické nenávistné prejavy verejných osobností vrátane 
politikov a mediálnych úradníkov a dištancovali sa od nich108, aby riešili problém 
predsudkov a negatívnych postojov voči národnostným a etnickým menšinám (vrátane 
Rómov), migrantom, utečencom a žiadateľom o azyl a aby zabezpečili účinné 
presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa strany alebo organizácie, ktoré 
podporujú alebo podnecujú rasovú diskrimináciu, vyhlasujú za nezákonné109; vyzýva 
poľské orgány, aby splnili odporúčania Výboru OSN pre odstránenie rasovej 
diskriminácie z roku 2019110;

58. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnym vyhlásením poľského námestníka 
ministra spravodlivosti, podľa ktorého by Poľsko malo vypovedať Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor); nabáda poľské orgány, aby konkrétne a účinne uplatňovali tento 
dohovor, a to aj tým, že zabezpečia uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v 
celej krajine a poskytnú dostatočný počet a kvalitu útulkov pre ženy, ktoré sú obeťami 
násilia, a pre ich deti;

59. konštatuje, že prieskum LGBTI II, ktorý v máji 2020 uskutočnila Agentúra Európskej 
únie pre základné práva, poukazuje na nárast neznášanlivosti a násilia voči LGBTI 
osobám v Poľsku a poľskí LGBTI respondenti v ňom vyjadrili úplnú nedôveru v boj 
vlády proti predsudkom a neznášanlivosti, a to s najnižším percentuálnym podielom v 
celej Únii (len 4 %), a najvyšším percentuálnym podielom respondentov, ktorí sa 
vyhýbajú určitým miestam zo strachu z napadnutia, obťažovania alebo ohrozovania 
(79 %);

60. v súvislosti s prezidentskou kampaňou v roku 2020 pripomína svoje stanovisko 
vyjadrené vo svojom uznesení z 18. decembra 2019, v ktorom dôrazne odsudzuje 
akúkoľvek diskrimináciu LGBTI osôb a porušenie ich základných práv zo strany 
verejných orgánov, a to vrátane nenávistných prejavov verejných orgánov a volených 
úradníkov, zákazu pochodov za práva sexuálnych menšín a programov na zvyšovanie 
informovanosti a nedostatočnú ochranu proti útokom počas nich, vyhlásenia istých zón 
v Poľsku za zóny bez tzv. ideológie LGBT a prijatia regionálnych chárt rodinných práv, 
ktoré diskriminujú najmä rodiny osamelých rodičov a LGBTI rodiny; konštatuje, že v 
situácii LGBTI osôb v Poľsku nedošlo od prijatia tohto uznesenia k žiadnemu zlepšeniu 
a že duševné zdravie a fyzická bezpečnosť LGBTI osôb v Poľsku sú mimoriadne 
ohrozené; pripomína, že Komisia, medzinárodné organizácie a poľský komisár pre 
ľudské práva takéto opatrenia odsúdili, pričom poľský komisár pre ľudské práva podal 
na správne súdy deväť sťažností, v ktorých tvrdil, že zóny bez LGBTI predstavujú 
porušenie práva Únie; pripomína, že kohézne fondy sa nesmú využívať spôsobom, 

108 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017, ods.18; PZ RE, uznesenie č. 2316 (2020) 
z 28. januára 2020 o fungovaní demokratických inštitúcií v Poľsku, ods. 14; Výbor OSN pre ľudské 
práva, Záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe Poľska, 23. novembra 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, ods. 15 – 18.
109 Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie, Spoločné záverečné pripomienky k dvadsiatej 
druhej až dvadsiatej štvrtej pravidelnej správe Poľska, august 2019.
110 Tamtiež.
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ktorý by predstavoval diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, a že obce, ktoré 
konajú ako zamestnávatelia, musia dodržiavať smernicu Rady 2000/78/ES111, ktorou sa 
zakazuje diskriminácia a obťažovanie na základe sexuálnej orientácie v zamestnaní112; 
vyzýva poľské orgány, aby vykonávali príslušnú judikatúru Súdneho dvora a 
Európskeho súdu pre ľudské práva a aby v tejto súvislosti riešili problém situácie 
manželských párov a rodičov rovnakého pohlavia s cieľom zabezpečiť pre nich 
možnosť právne aj fakticky využívať ich právo na nediskrimináciu113; odsudzuje súdne 
konania proti aktivistom občianskej spoločnosti, ktorí uverejnili tzv. Atlas nenávisti, v 
ktorom sú zdokumentované prípady homofóbie v Poľsku; dôrazne vyzýva poľskú 
vládu, aby zabezpečila právnu ochranu LGBTI osôb pred všetkými formami trestných 
činov z nenávisti a nenávistných prejavov;****

61. konštatuje, že nedostatočná nezávislosť súdnictva v Poľsku už začala vplývať na 
vzájomnú dôveru medzi Poľskom a ostatnými členskými štátmi, a to najmä v oblasti 
justičnej spolupráce v trestných veciach, keďže vnútroštátne súdy odmietli alebo váhali 
prepustiť poľských podozrivých v rámci postupu európskeho zatykača z dôvodu 
závažných pochybností o nezávislosti poľského súdnictva; domnieva sa, že zhoršenie 
právneho štátu v Poľsku predstavuje mimoriadne vážne ohrozenie jednotnosti právneho 
poriadku Únie; poukazuje na skutočnosť, že vzájomná dôvera medzi členskými štátmi 
sa dá obnoviť len vtedy, keď sa zabezpečí rešpektovanie hodnôt zakotvených v článku 2 
Zmluvy o EÚ; 

62. vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa zásady právneho 
štátu a základných práv zakotvených v zmluvách, charte, EDĽP a medzinárodných 
normách v oblasti ľudských práv a aby sa zapojila do úprimného dialógu s Komisiou; 
zdôrazňuje, že takýto dialóg sa musí viesť nestranne a v duchu spolupráce a musí byť 
založený na dôkazoch; vyzýva poľskú vládu, aby spolupracovala s Komisiou v súlade 
so zásadou lojálnej spolupráce stanovenou v Zmluve o EÚ; vyzýva poľskú vládu, aby 
urýchlene a v plnom rozsahu vykonala rozhodnutia Súdneho dvora a rešpektovala 
nadradenosť práva Únie;

63. vyzýva Radu a Komisiu, aby sa zdržali úzkeho výkladu zásady právneho štátu a aby 
využili postup stanovený v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v celom jeho rozsahu, a to 
tým, že budú riešiť problém dôsledkov konania poľskej vlády na všetky zásady 

111 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).
112 Európska komisia, GR REGIO, list orgánom poľských regiónov Lublin, Lodž, Malopoľsko, 
Podkarpatské vojvodstvo a Svätokrížske vojvodstvo, 27. mája 2020. Pozri aj rozsudok Súdneho dvora 
z 23. apríla 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
113 Rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva z 2. marca 2010, Kozak/Poľsko (žiadosť č. 13102/02); rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva z 22. januára 2008, E. B./Francúzsko (žiadosť č. 43546/02); 
rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 19. februára 2013, X a iní/Rakúsko (žiadosť č. 
19010/07); rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 30. júna 2016, Taddeucci a 
McCall/Taliansko (žiadosť č. 51362/09); rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 21. júla 2015, 
Oliari a iní/Taliansko (žiadosti č. 18766/11 a 36030/11); rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva 
zo 14. decembra 2017, Orlandi a iní/Taliansko (žiadosti č. 26431/12, 26742/12, 44057/12 a 60088/12); 
rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo 14. januára 2020, Beizaras a Levickas/Litva (žiadosť 
č. 41288/15);
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zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ vrátane demokracie a základných práv, ako sa 
uvádza v tejto správe;

64. vyzýva Radu, aby čo najskôr obnovila formálne vypočutia, z ktorých posledné sa 
konalo v decembri 2018, a aby do týchto vypočutí zahrnula celý najnovší a významný 
negatívny vývoj v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv; naliehavo 
vyzýva Radu, aby konečne konala podľa postupu stanoveného v článku 7 ods. 1 Zmluvy 
o EÚ a konštatovala, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v 
článku 2 Zmluvy o EÚ zo strany Poľskej republiky, a to vzhľadom na presvedčivé 
dôkazy uvedené v tomto uznesení a v mnohých správach medzinárodných a európskych 
organizácií, v judikatúre Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva a v 
správach organizácií občianskej spoločnosti; dôrazne odporúča, aby Rada v nadväznosti 
na vypočutia adresovala Poľsku konkrétne odporúčania, ako sa stanovuje v článku 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ, a aby určila lehoty na vykonanie týchto odporúčaní; ďalej vyzýva 
Radu, aby sa zaviazala včas posúdiť vykonávanie týchto odporúčaní; vyzýva Radu, aby 
Parlament pravidelne informovala a úzko ho zapájala a aby pracovala transparentne, 
čím umožní zmysluplnú účasť a dohľad všetkých európskych inštitúcií a orgánov, ako 
aj organizácií občianskej spoločnosti; 

65. vyzýva Komisiu, aby pri riešení problému jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na 
ktorých je založená Únia, zo strany Poľska v plnom rozsahu využila dostupné nástroje, 
a to najmä skrátené konania vo veci nesplnenia povinnosti a predkladanie žiadostí o 
nariadenie predbežných opatrení Súdnemu dvoru, ako aj rozpočtové nástroje; vyzýva 
Komisiu, aby aj naďalej Parlament pravidelne informovala a úzko ho zapájala;

66. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, prezidentovi, 
vláde a parlamentu Poľskej republiky, vládam a parlamentom členských štátov, Rade 
Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Inštitucionálny kontext

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a riadi sa nimi. Európsky parlament musí bez 
výhrad chrániť zásadu právneho štátu vrátane zásady zákonnosti, ktorá zahŕňa transparentný, 
zodpovedný, demokratický a pluralistický proces prijímania zákonov, právnu istotu, deľbu 
moci, zákaz svojvoľných výkonných právomocí, nezávislé a nestranné súdy, účinné súdne 
preskúmanie vrátane dodržiavania základných práv a rovnosť pred zákonom.

Treba mať na pamäti, že Parlament opakovane diskutoval o tzv. kodanskej dileme: nemôže byť 
v súlade s právom a hodnotami Únie skutočnosť, že sa kandidátske štáty preskúmavajú z 
hľadiska dodržiavania zásady právneho štátu, demokracie a základných práv na ich ceste do 
Únie, ale neexistuje žiadne ďalšie preverovanie týkajúce sa dodržiavania týchto hodnôt po tom, 
ako vstúpili do Únie. Hodnoty, na ktorých je Únia založená (článok 2 Zmluvy o EÚ), nie sú len 
požiadavkami na vstup do Únie, ale sú záväzné aj vtedy, keď krajina dosiahne úplné členstvo 
v Únii. Na zabezpečenie povinného súladu s uvedenými hodnotami je preto mimoriadne 
dôležité mať k dispozícii komplexný súbor nástrojov v oblasti právneho štátu.

Európska komisia predložila 20. decembra 2017 odôvodnený návrh rozhodnutia Rady o určení 
jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky založený 
na článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Postup podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ predstavuje 
preventívnu fázu, ktorá Únii dáva právomoc zasiahnuť v prípade jasného rizika závažného 
porušenia spoločných hodnôt. Rada pre všeobecné záležitosti doteraz uskutočnila tri vypočutia 
Poľska, ktoré sa všetky konali v roku 2018. Odvtedy Komisia poskytla aktuálne informácie o 
stave právneho štátu v Poľsku v rámci Rady, ale neboli zorganizované žiadne ďalšie vypočutia.

Súbežne s aktivovaním postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v súvislosti s Poľskom 
Komisia začala proti Poľsku štyri postupy v prípade nesplnenia povinností v súvislosti so 
súdnymi reformami, z ktorých dva viedli k rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie za 
porušenie zásady účinnej súdnej ochrany stanovenej v článku 19 ods. 1 Zmluvy o EÚ. 

Európsky parlament vyjadril svoje obavy týkajúce sa situácie v Poľsku v oblasti právneho štátu 
vo viacerých uzneseniach prijatých v posledných rokoch. Tieto obavy sa týkajú fungovania 
zákonodarného a volebného systému, nezávislosti súdnictva a práv sudcov a ochrany 
základných práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 

Keďže situácia v oblasti právneho štátu v Poľsku sa nielenže nevyriešila, ale od aktivovania 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa vážne zhoršila, spravodajca zdôrazňuje význam tejto priebežnej 
správy, ktorej cieľom je

 zhodnotiť vývoj právneho štátu, demokracie a základných práv v Poľsku od roku 2015,

 naliehať na Komisiu a Radu, aby rozšírili rozsah pôsobnosti postupu podľa článku 7 
ods. 1 Zmluvy o EÚ tak, aby zahŕňal jasné riziká závažných porušení demokracie a 
základných práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám,
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 vyzvať poľské orgány, Radu a Komisiu, aby v rámci svojich právomocí urýchlene 
konali v záujme riešenia tejto vážnej krízy v oblasti právneho štátu.

Spravodajca vykonal hĺbkovú analýzu a zohľadnil stanoviská európskych a medzinárodných 
organizácií, ako sú napríklad orgány Rady Európy, OBSE/ODIHR a Organizácia Spojených 
národov, a rozsudky vnútroštátnych, európskych a medzinárodných súdov. Spravodajca chce, 
aby sa táto správa zakladala na faktoch analyzovaných dôveryhodnými inštitúciami a 
organizáciami, ktorých je Poľsko zmluvnou stranou a/alebo akceptovalo ich normy a spôsoby 
práce. 

Výbor LIBE zorganizoval aj služobnú cestu do Varšavy v septembri 2018, kde sa delegácia 
stretla so zástupcami poľskej vlády, Sejmom a Senátom, politickými stranami, justičnými 
inštitúciami, zástupcami OBSE/ODIHR, právnikmi, novinármi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a v rokoch 2018 a 2020 usporiadala dve vypočutia s cieľom posúdiť situáciu v 
Poľsku v oblasti právneho štátu. Spravodajca uskutočnil ďalšie stretnutia s rôznymi 
zainteresovanými stranami (mimovládnymi organizáciami, vedcami, novinármi, sudcami...) a 
členmi poľskej vlády s cieľom vypočuť priamo tých, ktorí čelia situácii na mieste (pozri 
legislatívnu stopu v prílohe).

2. Posúdenie vývoja v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv v Poľsku od 
roku 2015

– Nezávislosť súdnictva a práva sudcov

Pokiaľ ide o právny štát v striktnom zmysle nezávislosti súdnictva, situácia v Poľsku sa zďaleka 
nezlepšuje a obavy v súvislosti so všetkými aspektmi, ktoré sú v tejto správe uvedené, zostávajú 
alebo sa zväčšujú: politizácia poľského Ústavného súdu už v roku 2015, zloženie a správanie 
sa novej Národnej súdnej rady, pevná kontrola ministra spravodlivosti, ktorý je tiež generálnym 
prokurátorom, nad prokuratúrou, vytvorenie disciplinárnej komory a komory pre mimoriadne 
odvolacie konanie v rámci najvyššieho súdu, systematické zastrašovanie sudcov a disciplinárne 
konanie proti sudcom, ktorí vystupujú proti týmto reformám.

Európska komisia nedávno, 29. apríla 2020, začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v 
súvislosti s tzv. náhubkovým zákonom. Tento nový zákon o súdnictve, ktorý nadobudol 
účinnosť 14. februára 2020, je zjavne v rozpore s nadradenosťou práva EÚ v tom, že bráni 
sudcom plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie s cieľom vylúčiť vnútroštátne 
ustanovenia, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Najväčšie obavy v súvislosti s týmto zákonom 
zahŕňajú aj zavedenie ďalších disciplinárnych priestupkov a sankcií proti sudcom a 
predsedníctvam súdov, ktoré môžu ohroziť zásadu nezávislosti súdnictva a navyše aj ich 
slobodu prejavu a združovania tým, že zakazujú sudcom akúkoľvek politickú činnosť a 
zaväzujú ich verejne zverejňovať svoje členstvo v združeniach.

Počas služobnej cesty výboru LIBE a výmen názorov s poľským ministrom spravodlivosti a 
jeho námestníkom uviedli poľské orgány ako dôvod na hlbokú reorganizáciu svojho justičného 
systému od roku 2015 nespokojnosť občanov s rýchlosťou a efektívnosťou výkonu 
spravodlivosti, údajnú korupciu a trestné činy alebo prečiny jednotlivých sudcov, ktorí zostali 
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nepotrestaní, a potrebu odstrániť komunizmus zo súdnictva.114 Spravodajca trvá na tom, že 
uvádzané dôvody neopodstatňujú dôslednú kontrolu výkonnej moci nad súdnictvom ako 
výsledku reforiem. Údajné prípady korupcie alebo trestnej činnosti sa majú stíhať na 
individuálnom základe a Európsky súd pre ľudské práva jasne zdôraznil, že aj lustračný proces 
musí byť individualizovaný a môže byť navyše menej odôvodnený, ak sa uskutočňuje dlho po 
skončení komunistického režimu.115

– Fungovanie zákonodarného a volebného systému

Spravodajca navyše vyjadril znepokojenie nad organizáciou prezidentských volieb v tomto 
konkrétnom kontexte epidémie, keď existovalo jasné riziko, že sa rovnocenné, priame a tajné 
voľby zakotvené v poľskej ústave nemôžu uskutočniť na základe spravodlivej volebnej 
kampane s rovnakým prístupom k médiám. Podľa pozorovateľov OBSE/ODIHR obaja 
kandidáti v prezidentských voľbách v Poľsku mali nakoniec možnosť slobodne viesť kampaň, 
no nepriateľstvo, ako aj neobjektívne spravodajstvo verejnoprávneho vysielateľa voľby 
poškodili. Objavovalo sa čoraz viac prípadov negatívnej kampane a vzájomného 
očierňovania, pričom správy o vyhrážkach politikom a novinárom vzbudzovali vážne obavy. 
Podobne ako v prvom kole, kampaň súčasného prezidenta a jej pokrytie zo strany 
verejnoprávneho vysielateľa boli poznačené homofóbnou, xenofóbnou a antisemitskou 
rétorikou.116

– Ochrana základných práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú v Poľsku ohrozené. Navrhovaný zákaz ukončenia 
tehotenstva v dôsledku závažných alebo smrteľných anomálií plodu by ešte viac sprísnil už aj 
tak reštriktívne právne predpisy týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva, a preto by viedol 
k takmer úplnému zákazu umelého prerušenia tehotenstva. Okrem toho návrh zákona o 
kriminalizácii sexuálnej výchovy pre maloletých vyvolal v rámci Európskeho parlamentu, ako 
aj v iných medzinárodných orgánoch a organizáciách občianskej spoločnosti vážne obavy. Kým 
pre občiansku spoločnosť bolo počas pandémie COVID-19 ťažké zorganizovať sa v súvislosti 
s týmito témami, poľský parlament hlasoval o zmenách zákona z 5. decembra 1996 o 
povolaniach lekárov a zubárov, podľa ktorých by lekári viac nemali právnu povinnosť uviesť 
alternatívne zariadenie alebo lekára v prípade, že odmietnu poskytnúť služby týkajúce sa 
sexuálneho a reprodukčného zdravia na základe osobného presvedčenia.

Okrem toho je veľmi znepokojujúca úroveň ochrany menšín, ako aj práv žien a práv osôb, ktoré 
sa identifikujú ako LGBTI, pričom členské štáty sú povinné chrániť morálnu a fyzickú integritu 
všetkých občanov. Spravodajca vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že existujú 

114 Výbor LIBE, Správa zo služobnej cesty z 3. decembra 2018 v nadväznosti na vyslanie ad hoc 
delegácie do Poľska v súvislosti so situáciou v oblasti právneho štátu, 19. – 21. september 2018.
115 Vec Európskeho súdu pre ľudské práva Sõro/Estónsko, 3. september 2015, ods. 60 – 62; štvrté 
odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017, ods. 9; Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy, uznesenie č. 2316 (2020) o fungovaní demokratických inštitúcií v Poľsku prijaté 28. januára 
2020, ods. 13.
116 OBSE, tlačová správa, 13. júl 2020: https://www.osce.org/odihr/elections/poland/457204.
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niektoré oblasti v Európskej únii, ktoré vyhlasujú, že sú bez ideológií, ktoré pritom ani 
neexistujú. 

V správe sa rieši niekoľko ďalších obáv týkajúcich sa základných práv vrátane práva na 
spravodlivé súdne konanie, slobody médií a akademickej slobody, slobody zhromažďovania a 
združovania a práva na ochranu súkromia. 

3. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ

Spravodajca si želá, aby táto predbežná správa poskytla nový impulz pre postup podľa článku 
7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, a to zahrnutím nielen najnovších kontroverzných zmien poľského 
súdneho systému, ale aj analýzy situácie v oblasti demokracie a základných práv v Poľsku, 
ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. 

4. Výzva pre poľské orgány, Radu a Komisiu na konanie 

Spravodajca vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa zásady 
právneho štátu a základných práv zakotvených v zmluvách, Charte základných práv, 
Európskom dohovore o ľudských právach a medzinárodných normách v oblasti ľudských práv, 
aby urýchlene vykonala rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, rešpektovala nadradenosť 
práva Únie a priamo sa zapojila do dialógu s Komisiou.

Spravodajca vyjadruje obavy nad pasivitou Rady pri riešení situácie v oblasti právneho štátu v 
Poľsku a vyzýva členské štáty, aby čo najskôr obnovili oficiálne vypočutia s cieľom zahrnúť 
celý najnovší a významný negatívny vývoj v oblasti právneho štátu, demokracie a základných 
práv. Čo je ešte dôležitejšie, spravodajca vyzýva Radu, aby konečne konala na základe postupu 
podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ a konštatovala, že existuje jasné riziko vážneho porušenia 
zásady právneho štátu Poľskou republikou, a to vzhľadom na presvedčivé dôkazy uvedené v 
tomto uznesení a v mnohých správach medzinárodných a európskych organizácií, v judikatúre 
Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva a v správach organizácií občianskej 
spoločnosti, a aby Poľsku adresovala odporúčania v súlade s postupom podľa článku 7 ods. 1 
Zmluvy o EÚ.

Nakoniec vyzýva Komisiu, aby pri riešení problému jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, 
na ktorých je založená Únia, zo strany Poľska v plnom rozsahu využila dostupné nástroje, a to 
najmä skrátené konania vo veci nesplnenia povinnosti a predkladanie žiadostí o nariadenie 
predbežných opatrení Súdnemu dvoru.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI 
POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 
spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od 
týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba
Aborcyjny Dream Team
Amnesty International (AI)
Rakúska spolková advokátska komora
Kampaň proti homofóbii
Fórum občianskeho rozvoja (FOR)
Komisár pre ľudské práva, Poľsko
Chorvátske predsedníctvo Rady Európskej únie
Európske združenie sudcov (EAJ)
Európska komisia
Fínske predsedníctvo Rady Európskej únie
Vláda Poľskej republiky
Human Rights Watch (HRW)
Medzinárodná komisia právnikov (ICJ)
Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH)
Združenie poľských sudcov JUSTITIA
Európsky politický inštitút otvorenej spoločnosti (OSEPI)
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
Helsinská nadácia pre ľudské práva (HFHR) v Poľsku
Združenie poľských novinárov (SDP)
Prof. Ewa Łętowska, Inštitút právnych štúdií Poľskej akadémie vied
Prof. Laurent Pech, Middlesex University London
Spoločnosť novinárov
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6.7.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
(2017/0360R(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Evelyn Regner

PA_Consent_Interim
NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do správy, ktorú prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na dokument komisára Rady Európy pre ľudské práva z decembra 2017 s 
názvom Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien v Európe,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2019 o 
kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku1,

– so zreteľom na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúce sa 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dospievajúcich z roku 2019 a publikáciu 
Regionálneho úradu WHO pre Európu s názvom Normy pre sexuálnu výchovu v 
Európe: rámec pre tvorcov politík, orgány a odborníkov v oblasti vzdelávania a 
zdravotníctva,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o odmietavom 
postoji k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ2,

– so zreteľom na výsledky prieskumu LGBTI II, ktorý uskutočnila Agentúra pre základné 
práva a v ktorom sa poukazuje na nárast neznášanlivosti a násilia v Poľsku voči LGBTI 
osobám, v ktorom poľskí LGBTI respondenti vyjadrili úplnú nedôveru v boj vlády proti 
predsudkom a neznášanlivosti, a to s najnižšou percentuálnou hodnotou v celej EÚ (len 
4 %) a v ktorom Poľsko zaznamenalo najvyšší percentuálny podiel respondentov, ktorí 
sa vyhýbajú určitým miestam zo strachu z napadnutia, obťažovania alebo ohrozovania 

1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0058.

2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.
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(79 %),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a najmä jej 
články 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 a 45,

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) o základných 
hodnotách Únie a článok 7 Zmluvy o EÚ o určení existencie závažného alebo 
pretrvávajúceho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom,

– so zreteľom na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o rovnosti žien a 
mužov, článok 9 ZFEÚ o boji proti sociálnemu vylúčeniu a vysokej úrovni vzdelávania, 
odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia, hlavu IV ZFEÚ o voľnom pohybe osôb, 
služieb a kapitálu a hlavu V ZFEÚ o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

A. keďže v článku 35 charty sa zakotvuje právo každého na prístup k preventívnej 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou a cieľ vysokej úrovne 
ochrany ľudského zdravia; keďže poskytovanie prístupného a cenovo dostupného 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv vrátane antikoncepcie a bezpečného a 
zákonného umelého prerušenia tehotenstva súvisí s viacerými ľudskými právami 
vrátane práva na život a dôstojnosť, ochrany pred neľudským a ponižujúcim 
zaobchádzaním, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva 
na vzdelanie a zákazu diskriminácie; keďže odopretie prístupu k sexuálnemu a 
reprodukčnému zdraviu a právam je v rozpore s rozhodnutiami Výboru OSN pre ľudské 
práva a Európskeho súdu pre ľudské práva;

B. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o EÚ a v medzinárodných dohodách o 
ľudských právach; keďže tieto hodnoty, ktoré sú spoločné členským štátom a ku ktorým 
sa všetky členské štáty dobrovoľne prihlásili, tvoria základ práv uplatňovaných osobami 
žijúcimi v Únii; keďže v článku 7 Zmluvy o EÚ sa stanovuje možnosť pozastaviť 
členskému štátu určité práva vyplývajúce z uplatňovania zmlúv vrátane hlasovacích 
práv v Rade, ak sa zistilo, že členský štát závažne a trvale porušuje hodnoty uvedené v 
článku 2;

C. keďže poľskému parlamentu boli predložené dva návrhy zákonov pochádzajúce z 
občianskych iniciatív: jeden z nich je známy ako zákon o úplnom zákaze interrupcií a 
jeho cieľom je sprísniť poľský zákon z roku 1993 o plánovaní rodiny, ochrane ľudského 
plodu a podmienkach zákonného prerušenia tehotenstva, ktorý je už teraz jedným z 
najprísnejších zákonov o umelom prerušení tehotenstva v EÚ, a to tým, že by sa ním 
zrušil zákonný prístup k interrupciám v prípadoch vážneho alebo smrteľného 
postihnutia plodu, čím by sa v podstate zakázal prístup k interrupciám; druhý z nich je 
známy ako zákon o zastavení pedofílie a jeho cieľom je vyhlásiť poskytnutie sexuálnej 
výchovy maloletým učiteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi a inými odborníkmi v 
oblasti vzdelávania za trestný čin, za ktorý hrozí odňatie slobody;

D. keďže komplexná a vekovo primeraná sexuálna výchova založená na dôkazoch je 
kľúčom k získavaniu schopností detí a mladých ľudí, ktoré potrebujú na vytváranie 
zdravých, rovnocenných, opatrujúcich a bezpečných vzťahov, a má pozitívny vplyv na 
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rodovú rovnosť aj tým, že transformuje škodlivé rodové normy a postoje k rodovo 
motivovanému násiliu, homofóbii a transfóbii, pomáha predchádzať diskriminácii a 
všetkým formám zneužívania a rodovo motivovaného násilia a prispieva k zníženiu 
miery tehotenstva u dospievajúcich a podstupovania rizika a zvýšeniu miery používania 
antikoncepcie;

E keďže Sejm mal zákonnú povinnosť prerokovať tieto návrhy zákonov pochádzajúce z 
občianskych iniciatív do šiestich mesiacov od začiatku volebného obdobia; keďže 
poľský parlament 16. apríla 2020 odhlasoval, že výboru vráti späť oba návrhy zákonov 
pochádzajúce z občianskych iniciatív a týkajúce sa prístupu k umelému prerušeniu 
tehotenstva a sexuálnej výchovy maloletých; keďže zatiaľ neboli oznámené dátumy, 
kedy budú parlamentné výbory skúmať tieto zákony;

F. keďže v rokoch 2016, 2018 a 2020 návrhy zákonov, ktorými sa zavádzali reštriktívne 
opatrenia zamerané proti umelému prerušeniu tehotenstva alebo takmer úplný zákaz 
práva naň, vyvolali masové protesty žien a občianskych organizácií po celej krajine a v 
zahraničí vrátane „čierneho pondelka“ – protestu žien v roku 2016; keďže od začiatku 
roku 2019 žiaľ vyše 80 regiónov, okresov alebo obcí prijalo uznesenia, v ktorých 
vyhlásili, že sú bez takzvanej ideológie LGBTI alebo úplne alebo čiastočne prijali 
regionálne charty rodinných práv, ktoré diskriminujú najmä osamelých rodičov a 
LGBTI rodičov a osoby a v podstate obmedzujú voľný pohyb občanov EÚ;

1. víta skutočnosť, že poľský parlament 16. apríla 2020 neprijal tieto návrhy zákona 
pochádzajúce z občianskych iniciatív a týkajúce sa prístupu k umelému prerušeniu 
tehotenstva a komplexnej a vekovo primeranej sexuálnej výchovy pre maloletých; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že poľský parlament priamo nezamietol tieto 
dva návrhy zákonov a namieta proti vráteniu týchto návrhov zákonov výboru na ďalšie 
preskúmanie z dôvodu, že každý z nich by ohrozil ľudské práva; domnieva sa, že 
perspektíva možného hlasovania o týchto návrhoch zákonov v budúcnosti predstavuje 
potenciálnu hrozbu pre základné princípy EÚ zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, a to 
najmä rešpektovanie ľudských práv a dôstojnosti, nediskrimináciu a rovnosť vrátane 
rovnosti žien a mužov, ako aj sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP) a práva 
LGBTI osôb a fungovanie občianskej spoločnosti;

2. vyzýva poľskú vládu a poslancov poľského parlamentu, aby zastavili rokovania o týchto 
dvoch návrhoch zákonov, keďže v tejto krajine a v celej Európe sa z dôvodu morálnych 
otázok a protestov, ktoré vyvolali, uskutočňujú dôkladné, potrebné a legitímne diskusie, 
a keďže by sa nimi nenapraviteľne poškodili životy a základné práva tisícov žien, párov 
a rodín, detí a mladistvých, z ktorých mnohí patria medzi najmladšie a najzraniteľnejšie 
osoby v spoločnosti, ako aj životy a práva vychovávateľov v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia vrátane učiteľov, terénnych pracovníkov, zdravotníckeho 
personálu a aktivistov za práva; vyjadruje hlboké znepokojenie nad opakovanými 
pokusmi o predloženie, preskúmanie a reformu zákonov s cieľom obmedziť práva žien 
a rodovú rovnosť; naliehavo vyzýva poslancov poľského parlamentu, aby sa zdržali 
akýchkoľvek ďalších pokusov o obmedzenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práv žien a mladistvých;

3. vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi legislatívnymi návrhmi, podľa ktorých by 
zdravotnícke zariadenia viac nemali právnu povinnosť uviesť alternatívne zariadenie v 
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prípade, že lekár odmietne vykonať umelé prerušenie tehotenstva na základe osobného 
presvedčenia; pripomína svoje znepokojenie v súvislosti s využívaním doložky o 
svedomí vrátane nedostatku referenčných mechanizmov a chýbajúcich včasných 
opravných prostriedkov pre ženy, ktorým je odopretý zákonný prístup k umelému 
prerušeniu tehotenstva; pripomína, že podľa zákonov o ľudských právach by lekári 
nemali mať právo porušovať nescudziteľné právo žien na včasný prístup k celej škále 
služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a právo na život, zdravie a 
súkromie; vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala rozhodnutia Európskeho súdu pre 
ľudské práva3, podľa ktorých prekážky v prístupe k zákonnému umelému prerušeniu 
tehotenstva v praxi predstavujú porušenie ľudských práv, a aby z tohto dôvodu zaradila 
do zákona pravidlo, podľa ktorého musí zdravotnícke zariadenie v prípade odmietnutia 
vykonať umelé prerušenie tehotenstva navrhnúť iného odborníka alebo zariadenie, ktoré 
umelé prerušenie tehotenstva vykoná; žiada, aby sa zrušil zákon, ktorým sa obmedzuje 
prístup žien a dievčat k núdzovej antikoncepcii;

4 dôrazne potvrdzuje, že odopretie prístupu k službám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv je formou násilia páchaného na ženách a dievčatách, a 
pripomína, že nedostupnosťou vedecky presných informácií sa porušuje právo 
jednotlivcov prijímať informované rozhodnutia o ich vlastnom SRZP;

5. nabáda poľské orgány, aby konkrétne a účinne uplatňovali Istanbulský dohovor Rady 
Európy, a to najmä tým, že zabezpečia uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v 
celej krajine a poskytnú dostatočný počet a kvalitu útulkov pre ženy, ktoré sú obeťami 
násilia, a pre ich deti;

6. vyjadruje znepokojenie nad odmietavým postojom voči porušovaniu práv žien, 
tendenciou zužovania priestoru pre občiansku spoločnosť a neprimeranou úrovňou 
ochrany základného ľudského práva žien a dievčat na zdravie v Poľsku, a to vrátane 
práva na sexuálne a reprodukčné zdravie a súvisiacich práv, ako aj práva na informácie 
a sebaurčenie, ktoré predstavujú základnú zložku práva žien a dievčat na zdravie 
chránenú právnymi predpismi na medzinárodnej úrovni; vyjadruje tiež znepokojenie 
nad porušovaním práv mladých LGBTI osôb, ktorých duševné zdravie a fyzická 
bezpečnosť sú vzhľadom na trvalé útoky vlády na aktivistov a organizácie 
prostredníctvom razií, rušenia financovania a zastrašovania mimoriadne ohrozené;

7. zdôrazňuje, že neobmedzený a včasný prístup k službám v oblasti reprodukčného 
zdravia a rešpektovanie reprodukčnej autonómie a rozhodovania žien majú rozhodujúci 
význam pre ochranu ľudských práv žien a rodovej rovnosti; pripomína, že 
medzinárodné orgány pre ľudské práva opakovane potvrdili, že prísne reštriktívne 
zákony o umelom prerušení tehotenstva sú v rozpore s normami v oblasti ľudských práv 
a musia sa zreformovať; pripomína, že Parlament už vo svojich uzneseniach zo 
14. septembra 20164 a z 15. novembra 20175 ostro kritizoval akýkoľvek legislatívny 
návrh, ktorým by sa zakázalo umelé prerušenie tehotenstva v prípadoch vážneho alebo 

3 R. R., TYSIAC a P. a S./Poľsko (žiadosti č. 27617/04, 5410/03, 57375/08

4 Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 95.

5 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 44.
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smrteľného postihnutia plodu, čím by sa prakticky zakázal prístup k starostlivosti v 
oblasti umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku, keďže väčšina zákonných umelých 
prerušení tehotenstva sa vykonáva na tomto základe;

8. zdôrazňuje, že ženy, ktoré sa rozhodnú ukončiť tehotenstvo, buď cestujú do inej krajiny 
s cieľom získať prístup k službám bezpečného a zákonného umelého prerušenia 
tehotenstva, alebo, a to najmä chudobné ženy, podstupujú potenciálne nebezpečné 
zákroky doma, počas ktorých môže dôjsť k ohrozeniu ich života; opätovne pripomína, 
že odopretie prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv 
vrátane bezpečného a zákonného umelého prerušenia tehotenstva je formou násilia 
páchaného na ženách a dievčatách;

9. dôrazne pripomína, že prístup ku komplexným a vekovo primeraným informáciám 
v oblasti sexu a sexuality a prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti 
vrátane sexuálnej výchovy, plánovania rodiny, antikoncepčných metód a bezpečného a 
zákonného umelého prerušenia tehotenstva sú nevyhnutné na vytvorenie pozitívneho a 
ohľaduplného prístupu k sexualite a sexuálnym vzťahom, ako aj možnosti mať sexuálne 
skúsenosti bez rizika, donútenia, diskriminácie a násilia;

10. opakuje, že postavenie mladých ľudí sa musí posilniť a ich ochrana zabezpečiť 
prostredníctvom vekovo primeraných informácií v oblasti sexu a sexuality a prístupu k 
sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že nedostatok informácií 
a vzdelávania v oblasti sexu a sexuality mladých ľudí nechráni, ale naopak ohrozuje ich 
bezpečnosť a dobré životné podmienky, keďže spôsobuje zraniteľnosť mladých ľudí 
vrátane dievčat a mladých LGBTI osôb, na ktorých mimoriadne vplýva rodová 
nerovnosť a sociálne normy, voči sexuálnemu vykorisťovaniu, zneužívaniu a násiliu; 
žiada, aby sa vychovávateľom, lekárom a opatrovateľom poskytovala podpora a 
ochrana pri poskytovaní týchto informácií a aby boli k poskytovaniu týchto informácií 
povzbudzovaní;

11. pripomína, že vzdelanie, okrem toho, že je samostatným ľudským právom, je aj 
predpokladom na uplatňovanie iných základných práv a slobôd; pripomína, že Poľsko 
má podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv povinnosť poskytovať 
komplexnú, povinnú, vekovo primeranú, štandardizovanú a vedecky presnú sexuálnu 
výchovu založenú na dôkazoch; pripomína, že takáto výchova je nevyhnutnou súčasťou 
školských osnov s cieľom splniť normy Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 
v oblasti vzdelávania a ochrany mladých ľudí; potvrdzuje, že takáto výchova by mala 
zahŕňať sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, sexuálne prejavy, vzťahy a súhlas, ako aj 
informácie o negatívnych následkoch alebo ochoreniach, ako sú sexuálne prenosné 
infekcie a HIV, neplánované tehotenstvo, sexuálne násilie a škodlivé praktiky, ako je 
grooming a mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

12. vyzýva poľskú vládu, aby urýchlene odsúdila uznesenia prijaté regionálnymi a 
miestnymi orgánmi v Poľsku, ktoré sa týkajú vytvárania „zón bez LGBTI“ a ktorými sa 
porušujú základné práva a šíri nenávisť, strach a hrozby voči LGBTI+ osobám v 
Poľsku, a prijala proti nim primerané právne opatrenia; pripomína svoje uznesenie z 18. 
decembra 2019 o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch proti LGBTI+ 
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osobám vrátane zón bez LGBTI6, naliehavo vyzýva poľskú vládu, aby podnikla kroky 
na ochranu LGBTI+ osôb, riešenie všetkých porušení ľudských práv a zaručenie práv a 
slobôd jednotlivcov a organizácií v spoločnosti, ktoré zastupujú záujmy žien a LGBTI+ 
osôb;

13. pripomína, že článok 7 Zmluvy o EÚ sa môže uplatniť, ak existuje jasné riziko vážneho 
porušenia hodnôt uvedených v článku 2 členským štátom; je pevne presvedčený, že 
porušenia práv žien, LGBTI+ osôb a iných menšín vážne porušujú hodnoty rovnosti a 
rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám zakotvené v 
článku 2 Zmluvy o EÚ; vyzýva Komisiu, aby sledovala situáciu s cieľom určiť, či 
vytvorenie zón bez LGBTI v jednej tretine poľských obcí, homofóbne vyhlásenia a iné 
porušenia práv menšín predstavujú porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ, článku 3 ods. 2 
Zmluvy o EÚ, článku 21 ZFEÚ, hláv IV a V ZFEÚ a článku 45 charty; vyzýva 
Komisiu, aby dôkladne preskúmala možnosť vydať odôvodnené stanovisko v súlade s 
článkom 258 ZFEÚ a aby v takom prípade zvážila uplatnenie príslušného postupu v 
prípade nesplnenia povinnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozastavila ďalšie 
financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch, kde by sa použilo na činnosti 
zamerané proti LGBTI+, ktorými sa porušujú hodnoty EÚ; vyzýva Radu, aby sa týmito 
otázkami zaoberala v súvislosti so súčasným vypočutím o situácii v Poľsku;

14. vyzýva poľskú vládu, aby do trestného zákonníka zahrnula sexuálnu orientáciu, rodovú 
identitu a pohlavné znaky ako chránené osobné charakteristiky s cieľom zabezpečiť 
práva všetkých LGBTI+ osôb v Poľsku;

15. vyzýva, aby sa v Poľsku zaviedla komplexná, vekovo primeraná a antidiskriminačná 
sexuálna výchova v súlade s medzinárodnými normami s cieľom bojovať proti 
homofóbii, diskriminačným postojom, rodovým stereotypom a mýtom týkajúcim sa 
sexuality a reprodukčného zdravia; vyzýva poľskú vládu, aby zabezpečila pre mladých 
ľudí prístup ku komplexnej, vekovo primeranej a antidiskriminačnej sexuálnej výchove 
založenej na dôkazoch v školských osnovách a v súlade s európskymi a 
medzinárodnými normami, a aby zabezpečila, že kvalifikovaným učiteľom alebo 
vychovávateľom bude poskytnutá podpora, aby mohli túto výchovu poskytovať vecným 
a objektívnym spôsobom; vyzýva poľské orgány, aby sa zdržali prijímania politík, ktoré 
by boli v rozpore s týmito cieľmi, a podnikania akýchkoľvek disciplinárnych opatrení 
proti učiteľom a vychovávateľom alebo ich stigmatizácie v súvislosti s ich výučbou v 
oblasti sexuality a nediskriminácie;

16. vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala odporúčania Európskeho parlamentu uvedené v 
jeho uznesení zo 14. novembra 2019 o kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku7, ako 
aj odporúčania Rady Európy a WHO;

17. domnieva sa, že podmienkou na súhlas Parlamentu s VFR na roky 2021 – 2027, ktorý 
obsahuje program Práva a hodnoty, by malo byť dodržiavanie hodnôt Európskej únie; 
opakuje svoju výzvu na vytvorenie mechanizmu na ochranu rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov týkajúcich sa právneho štátu v členských štátoch, a je 

6 Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.

7 
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pripravený nevysloviť súhlas s VFR, ak sa nedosiahne politická dohoda o takomto 
mechanizme; vyzýva poľské orgány, aby zabezpečili primerané financovanie 
prostredníctvom nástrojov na úrovni EÚ, ako je VFR a iné pilotné projekty s cieľom 
sprístupniť VFR organizáciám pre základné práva vrátane práv žien a organizáciám pre 
LGBTI+, a aby riešili otázky zvyšujúcej sa byrokratizácie a obmedzovania financovania 
pre organizácie pre základné práva vrátane organizácií pre práva žien a aktivistov.
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