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Pergunta com pedido de resposta escrita E-000258/2023
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Monika Vana (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), 
Niklas Nienaß (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield 
(Verts/ALE), Matjaž Nemec (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), 
Marc Angel (S&D), Pierre Karleskind (Renew), Robert Biedroń (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), 
Cyrus Engerer (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Gabriele Bischoff 
(S&D), Birgit Sippel (S&D), Marianne Vind (S&D), Olivier Chastel (Renew), Thijs Reuten (S&D), 
Karen Melchior (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Irène Tolleret (Renew), Sophia in 
't Veld (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Sylvie Guillaume (S&D), Sandro Gozi (Renew), Tineke 
Strik (Verts/ALE), Katarina Barley (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), 
Malte Gallée (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Aurore 
Lalucq (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Vera Tax (S&D), Thomas 
Waitz (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Daniel 
Freund (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Ciarán Cuffe (Verts/ALE)

Assunto: Seleção e pré-seleção da Ordo Iuris como membro dos comités de acompanhamento 
dos fundos da UE

A inclusão nos comités de acompanhamento de organismos responsáveis por promover os direitos 
fundamentais, a igualdade de género e a não discriminação é um mecanismo importante previsto no 
atual Regulamento Disposições Comuns para garantir o respeito pelos direitos fundamentais e a não 
discriminação.

Na Polónia, a Ordo Iuris foi pré-selecionada como membro do comité de acompanhamento do Fundo 
Social Europeu Mais e selecionada como membro de dois comités de acompanhamento de 
programas financiados no âmbito do Fundo de Coesão.

Dado que esta organização é objeto de queixas por parte de deputados deste Parlamento12 e 
trabalha ativamente contra a igualdade de género e os direitos fundamentais das mulheres e das 
pessoas LGBTI3, gostaríamos de solicitar esclarecimentos urgentes:

1. A Comissão dispõe de mecanismos que garantam que os membros dos comités de 
acompanhamento dos fundos da UE respeitem a Carta dos Direitos Fundamentais e o princípio 
da não discriminação? Caso não disponha, como tenciona a Comissão retificar tal situação?

2. Será assegurado pela Comissão que as queixas relativas ao respeito pelos direitos 
fundamentais na utilização de fundos da UE lhe possam ser apresentadas diretamente, caso o 
seguimento dado pelos comités de acompanhamento e/ou governos não seja suficiente?

3. Que medidas tenciona a Comissão tomar para recusar financiamento da UE às administrações 
locais com resoluções discriminatórias adotadas, como resoluções contra pessoas LGBTI?

Apresentação: 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 Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de novembro de 2021, sobre o primeiro aniversário da proibição 

de facto do aborto na Polónia: «Y. Considerando que uma organização fundamentalista, Ordo Iuris, que está 
estreitamente ligada à coligação no governo, tem sido uma força motriz que sustenta as campanhas que 
comprometem os direitos humanos e a igualdade de género na Polónia, incluindo as tentativas de proibição 
do aborto, os apelos à retirada da Polónia da Convenção de Istambul e à criação das chamadas «zonas sem 
LGBTI»; considerando que, por conseguinte, na Polónia se recorre indevidamente aos valores culturais e 
religiosos para impedir o pleno exercício dos direitos das mulheres, a sua igualdade e o seu direito de tomar 
decisões sobre o seu próprio corpo;


