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Komisii 
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Vec: Dodávkové autá v Poľsku podnecujú nenávistné prejavy proti LGBTI osobám

Znepokojujúce množstvo dodávkových áut v Poľsku (od organizácií ako Fundacja Pro – Prawo do 
życia) pravidelne podnecuje nenávistné slovné prejavy voči LGBTI osobám jazdením po mestách, 
ktoré propagujú „LGBTI ideológiu“ a spájaním LGBTI osôb s pedofilmi. Pomocou reproduktorov šíria 
slogany ako „LGBTI ľudia znásilňujú deti“ a občas sú údajne sprevádzané policajnými vozidlami. 
Občania príležitostne zastavovali tieto dodávky sami, pretože polícia neprijala nijaké opatrenia, aby 
zabránila týmto nenávistným prejavom.

Táto rétorika namierená proti LGBTI osobám pripomína jazyk používaný vládnymi úradníkmi na 
podnecovanie nenávisti voči LGBTI osobám.

1. Je si Komisia vedomá týchto udalostí a aké kroky podnikla na ich riešenie s poľskými orgánmi s 
cieľom zabrániť a/alebo sankcionovať nenávistné prejavy aj zo strany súkromných organizácií?

2. Domnieva sa Komisia, že tento úmyselný nedostatok krokov orgánov v oblasti šírenia 
homofóbnych alebo transfóbnych nenávistných prejavov porušuje rámcové rozhodnutie Rady 
2008/913/SVV?

3. Aké konkrétne kroky prijíma Komisia na uloženie sankcií za podnecovanie k nenávisti voči 
LGBTI osobám a na zabezpečenie dodržiavania základných práv v Poľsku v súlade s článkom 2 
Zmluvy o Európskej únii?


