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Předmět: Aktuální stav týkající se reakce Komise na tzv. „zóny bez LGBT“ v Polsku

V posledních dvou letech přijala téměř stovka polských obcí, regionů a vojvodství usnesení namířená 
proti osobám LGBTI, v nichž se buď prohlásila za zóny bez ideologie LGBT, nebo přijala takzvané 
„regionální charty rodinných práv“. Již čtyři správní soudy v Polsku označily tato usnesení za 
protiprávní a rozhodly, že usnesení diskriminují členy komunity LGBTI. To znamená, že porušují jak 
polské, tak i unijní právní předpisy, konkrétně Listinu základních práv Evropské unie, článek 21 
Smlouvy o fungování Evropské unie a směrnici Rady 2000/78/ES. V září 2020 se evropská pobočka 
Mezinárodní asociace leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (ILGA Europe) obrátila 
společně s polskými organizacemi Kampania Przeciw Homofobii a Fundacja Równośc, které hájí 
práva osob LGBTI, na Komisi a v souvislosti se „zónami bez LGBT“ jí předložila právní stížnost. 
Individuální stížnosti obdržela Komise také od více než čtyř set členů polské komunity LGBTI, kteří v 
nich popsali své zkušenosti s diskriminací.

Vzhledem k výše uvedenému se tážeme:

1. V jaké fázi posuzování je nyní stížnost organizací ILGA Europe, Kampania Przeciw Homofobii a 
Fundacja Równośc?

2. Které generální ředitelství Komise je odpovědné za posouzení stížností na takzvané zóny bez 
LGBT?

3. Má Komise v úmyslu zahájit proti Polsku řízení o porušení povinnosti na základě těchto 
stížností? Jestliže ne, co jí v tom brání?


