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Předmět: Výběr a předvýběr organizace Ordo Iuris jako člena monitorovacích výborů fondů EU

Začlenění subjektů odpovědných za prosazování základních práv, rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace do monitorovacích výborů je důležitým mechanismem obsaženým ve stávajícím 
nařízení o společných ustanoveních, má-li být zajištěno dodržování základních práv a nediskriminace.

V Polsku byla organizace Ordo Iuris předběžně vybrána za člena monitorovacího výboru Evropského 
sociálního fondu plus a za člena dvou monitorovacích výborů pro programy financované z Fondu 
soudržnosti.

Vzhledem k tomu, že tato organizace byla předmětem stížností poslanců tohoto Parlamentu12 a 
aktivně usiluje o oslabení rovnosti žen a mužů a základních práv žen a LGBTI osob3, rádi bychom 
požádali o naléhavé objasnění:

1. Má Komise mechanismy k zajištění toho, aby členové monitorovacích výborů fondů EU 
dodržovali Listinu základních práv a zásadu nediskriminace? Pokud tomu tak není, jakým 
způsobem hodlá Evropská komise tuto aktuální situaci napravit?

2. Zajistí Komise, aby stížnosti týkající se dodržování základních práv při využívání finančních 
prostředků EU mohly být podávány přímo, pokud monitorovací výbory a/nebo vlády nebudou 
dostatečně reagovat?

3. Jaká opatření hodlá Komise přijmout, aby odepřela finanční prostředky EU místním 
samosprávám, které mají diskriminační usnesení, jako jsou usnesení namířená proti LGBTI 
osobám?

Předložení: 27.1.2023

1 https://en.odfoundation.eu/content/uploads/2020/11/ordo_iuris_tr_complaint.pdf.
2 https://lgbti-ep.eu/2021/02/18/nomination-of-the-vp-of-the-board-of-ordo-iuris-to-the-eesc-diversity-europe-

group-meps-address-the-presidency-of-the-group/.
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o prvním výročí de facto zákazu interrupcí v 

Polsku: „Y. vzhledem k tomu, že za kampaněmi, jež ochromují lidská práva a rovnost žen a mužů v Polsku a 
mimo jiné usilují o zákaz interrupcí, žádají odstoupení Polska od Istanbulské úmluvy a vyzývají k vytváření 
„zón bez LGBTI“, stojí fundamentalistická organizace Ordo Iuris, která je úzce spojena s vládnoucí koalicí; 
vzhledem k tomu, že kulturní a náboženské hodnoty jsou tak v Polsku zneužívány jako důvody, proč ženám 
bránit v plném uplatnění jejich práv, rovnosti a jejich nároku na rozhodování o svém vlastním těle“.


