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Předmět: Takzvané zóny bez LGBT v Polsku porušují zásadu nediskriminace politiky soudržnosti 
EU

Do června 2020 se v Polsku přibližně sto obcí, regionů a vojvodství připojilo k zónám neoficiálně 
nazývaným „zóny bez LGBT“, neboť přijalo usnesení namířená proti osobám LGBT a takzvané charty 
rodinných práv. Komise na to v červenci 2020 zareagovala tak, že z důvodu diskriminace a porušení 
Listiny základních práv Evropské unie, a tedy porušení pravidel a zásad financování ze strany EU, 
odmítla šesti takovým zónám poskytnout finanční prostředky z unijního programu partnerství měst.

Několik obcí svá usnesení namířená proti LGBT komunitě zrušila, jelikož jim hrozilo, že přijdou o 
značný objem finančních prostředků z EU (a z Norska), ovšem silný odpor vůči této komunitě zde 
stále převládá.

1. Má Komise v úmyslu zpřístupnit prostředky poskytované na základě politiky soudržnosti obcím, 
které svá usnesení zrušily, a zamítnout financování obcím, v nichž usnesení zrušena nebyla?

2. Jak hodlá Komise uplatňovat základní podmínku dodržování základních práv, jež je stanovena v 
nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027, v souvislosti s prokázanou 
diskriminací osob LGBTI v Polsku?

3. Jaké další kroky podnikne Komise, aby zajistila prostředí pro financování politiky soudržnosti v 
Polsku, v němž budou plně dodržována základní práva a komunita LGBTI bude účinně chráněna 
před diskriminací?


