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Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000258/2023
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
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Przedmiot: Selekcja i wstępna selekcja Ordo Iuris jako członka komitetów monitorujących fundusze 
UE

Włączenie organów odpowiedzialnych za propagowanie praw podstawowych, równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji do komitetów monitorujących jest ważnym mechanizmem przewidzianym w 
obecnym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów w celu zapewnienia poszanowania praw 
podstawowych i zasady niedyskryminacji.

W Polsce fundacja Ordo Iuris została wstępnie wybrana na członka komitetu monitorującego 
Europejski Fundusz Społeczny Plus i na członka dwóch komitetów monitorujących programy 
finansowane z Funduszu Spójności.

Z uwagi na to, że organizacja ta była przedmiotem skarg posłów do Parlamentu Europejskiego12 i 
aktywnie działa na szkodę równości płci i praw podstawowych kobiet oraz osób LGBTI3, zwracamy 
się o pilne wyjaśnienie:

1. Czy Komisja dysponuje mechanizmami zapewniającymi przestrzeganie przez członków 
komitetów monitorujących fundusze UE Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i zasady 
niedyskryminacji? Jeśli nie, w jaki sposób Komisja zamierza zaradzić tej sytuacji?

2. Czy Komisja dopilnuje, by skargi dotyczące poszanowania praw podstawowych w związku z 
wykorzystaniem funduszy unijnych mogły być kierowane bezpośrednio do niej, jeżeli komitety 
monitorujące lub rządy nie podejmą wystarczających działań następczych?

3. Jakie środki Komisja zamierza podjąć, aby odmówić przekazania unijnych środków finansowych 
samorządom lokalnym, które podejmują dyskryminujące uchwały, takie jak uchwały anty-LGBTI?

Przedłożone: 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 rezolucja Parlamentu Europejskiego z 11 listopada 2021 r. w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu 

aborcji w Polsce: „Y. mając na uwadze, że fundamentalistyczna organizacja Ordo Iuris, ściśle związana z 
koalicją rządzącą, jest siłą napędową kampanii podważających prawa człowieka i równość płci w Polsce, a 
obejmuje to próby wprowadzenia zakazu aborcji oraz nawoływanie do wycofania się Polski z konwencji 
stambulskiej i do tworzenia tzw. stref wolnych od LGBTI; mając na uwadze, że pokazuje to, iż w Polsce 
nadużywa się wartości kulturowych i religijnych, aby przeszkodzić w pełnym wykonywaniu praw kobiet, ich 
równym traktowaniu oraz korzystaniu przez nie z prawa do decydowania o własnym ciele;”.


