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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада, 
който ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид издадения от комисаря на Съвета на Европа за правата на човека 
документ от декември 2017 г., озаглавен „Сексуалното и репродуктивно здраве и 
права на жените в Европа“,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. 
относно криминализирането на сексуалното образование в Полша1,

– като взе предвид препоръките от 2019 г. на Световната здравна организация 
(СЗО) относно сексуалното и репродуктивното здраве и правата на 
подрастващите и публикацията на СЗО за Европа, озаглавена „Стандарти за 
сексуално образование в Европа: рамка за създателите на политики, 
образователните и здравните органи и специалистите“,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. 
относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между 
половете в ЕС2,

– като взе предвид резултатите от второто проучване сред ЛГБТИ лицата, 
проведено от Агенцията за основните права, в което се подчертава повишаването 
на нетолерантността и насилието спрямо ЛГБТИ в Полша, пълното недоверие от 
страна на анкетираните полски ЛГБТИ лица към борбата на правителството 
срещу предразсъдъците и нетолерантността, отчитайки най-ниския процент в 
целия Съюз (само 4 %) и най-високия процент на анкетирани, които избягват 
посещението на определени места от страх от нападение, тормоз или заплаха 
(79 %),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), и 
по-специално членове 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 и 45 от нея,

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно 
ценностите, на които се основава Съюзът, и член 7 от ДЕС за констатиране 
наличието на сериозно и трайно нарушение от страна на държава членка на 
ценностите, изложени в член 2,

– като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) относно равенството между жените и мъжете и член 9 от ДФЕС относно 
борбата срещу социалното изключване, както и за постигане на високо равнище 
на образование, обучение и опазване на човешкото здраве, дял IV от ДФЕС 
относно свободното движение на хора, услуги и капитали, и дял V от ДФЕС, 

1 Приети текстове, P9_TA(2019)0058.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
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отнасящ се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие,

А. като има предвид, че в член 35 от Хартата е залегнало правото на „всеки [...] да 
има достъп до здравна профилактика и да получава медицински грижи при 
условията, установени от националните законодателства и практики“ и целта за 
„високо равнище на защита на здравето на хората“; като има предвид, че 
предоставянето на достъпни в ценово и всяко друго отношение услуги в областта 
на сексуалното и репродуктивното здраве и права, включително контрацепция и 
безопасен и легален аборт, е свързано с редица права на човека, включително 
правото на живот и достойнство, защитата срещу нечовешко и унизително 
отношение, правото на достъп до здравеопазване, правото на неприкосновеност 
на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминацията; като 
има предвид, че отказът да се предоставят услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права противоречи на решенията на Комитета на ООН 
по правата на човека и ЕКПЧ;

Б. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценности като зачитането 
на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на 
правовата държава и на зачитането на правата на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към малцинства, както е определено в член 2 от ДЕС и 
заложено в международните договори в областта на правата на човека; като има 
предвид, че тези ценности, които са общи за държавите членки и които всички 
държави членки подкрепят доброволно, представляват основата на правата, с 
които се ползват лицата, живеещи в Съюза; като има предвид, че в член 7 от ДЕС 
се предвижда възможността за суспендиране на някои права, произтичащи от 
прилагането на Договорите по отношение на държава членка, включително 
правото на глас в Съвета, когато се установи, че тази държава членка е извършила 
сериозно и трайно нарушение на ценностите, посочени в член 2;

В. като има предвид, че полският парламент разглежда два проектозакона, 
произтичащи от граждански инициативи, единият от които, известен като „закон 
против абортите“, има за цел да направи още по-рестриктивен полския закон от 
1993 г. относно семейното планиране, защитата на човешкия плод и условията за 
допустимост за прекратяване на бременността, който и без друго вече е един от 
най-рестриктивните закони в ЕС по отношение на абортите, с цел да се премахне 
правният достъп в случаи на тежка или смъртоносна аномалия на зародиша, като 
по същество се отказва достъп до аборт; другият, известен като „закон за спиране 
на педофилията“, цели да превърне предоставянето на сексуално образование на 
малолетни лица от страна на учители, здравни работници и други 
професионалисти в сферата на образованието в престъпление, което ще се наказва 
с лишаване от свобода;

Г. като има предвид, че всеобхватното, съобразено с възрастта и основано на данни 
сексуално образование е от ключово значение за изграждането на способностите 
на децата и младите хора да развиват здрави, равнопоставени, благоприятни и 
безопасни отношения и да благоприятстват равенството между половете, 
включително чрез трансформирането на вредните норми, свързани с пола, и на 
отношението към насилието, основано на пола, хомофобията и трансфобията, за 
да се предотврати дискриминацията и всички форми на насилие и да се допринесе 
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за намаляване на бременността в юношеска възраст, намаляване на рисковете и 
увеличаване на използването на контрацепция; 

Д като има предвид, че Сеймът е правно задължен, в рамките на шест месеца след 
поемането на своите задължения, да предприеме действия за преразглеждане на 
проектозаконите, произтичащи от граждански инициативи; като има предвид, че 
на 16 април 2020 г. полският парламент гласува за връщане за разглеждане в 
комисия на двата проектозакона в резултат на граждански инициативи относно 
достъпа до аборт и относно сексуалното образование за малолетни и 
непълнолетни лица; като има предвид, че датите, на които парламентарните 
комисии ще разгледат проектозаконите, все още не са обявени;

Е. като има предвид, че през 2016 г., 2018 г. и 2020 г. проектозаконите, с които се 
налагат ограничителни мерки срещу абортите или се правят опити за въвеждане 
на почти пълна забрана на правото на аборт, причиниха масови протести на жени 
и организации на гражданското общество в цялата страна и в чужбина, 
включително стачката на жените от „черния понеделник“ от 2016 г.; като има 
предвид, че за съжаление от началото на 2019 г. над 80 региона, области или 
общини са приели резолюции, с които се обявяват за свободни от т.нар. 
„идеология на ЛГБТ“ или са приели изцяло или частично „регионалните харти на 
семейството“, с които се дискриминират по-специално самотните родители и 
ЛГБТИ родителите и хората и на практика се ограничава свободата на движение 
на гражданите на ЕС;

1. приветства факта, че на 16 април 2020 г. полският парламент не прие двата 
проектозакона в резултат на граждански инициативи относно достъпа до аборт и 
относно всеобхватно и съобразено с възрастта сексуално образование за 
малолетните и непълнолетните лица; изразява съжаление, че полският парламент 
не отхвърли категорично тези два проектозакона и възразява срещу връщането им 
пред комисията за по-нататъшно разглеждане, предвид на това, че всеки от тях 
подкопава правата на човека; счита, че перспективата за бъдещо гласуване на тези 
закони е потенциална заплаха за основополагащите принципи на ЕС, заложени в 
член 2 от ДЕС, по-специално зачитането на правата на човека и човешкото 
достойнство, недискриминацията и равенството, включително равенството между 
жените и мъжете, както и правата на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права (СРЗП) и правата на ЛГБТИ и работата на гражданското общество;

2. призовава полското правителство и членовете на полския парламент да 
преустановят разглеждането на тези два проектозакона, тъй като в страната и в 
цяла Европа се проведоха оживени, необходими и легитимни дебати относно 
моралните въпроси и протестите, които те повдигат, и тъй като животът и 
основните права на хиляди жени, двойки и семейства, деца и юноши, много от тях 
спадащи към най-младите и уязвими членове на обществото, ще бъдат 
непоправимо засегнати, също както и животът и правата на здравните 
специалисти в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, в т.ч. учители, 
здравни работници и активисти в областта на правата на човека; изразява дълбока 
загриженост относно многократните опити за въвеждане, разглеждане и 
реформиране на законодателството с цел ограничаване на правата на жените и 
равенството между половете; настоятелно призовава членовете на полския 
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парламент да се въздържат от всякакви по-нататъшни опити за ограничаване на 
сексуалното и репродуктивното здраве и правата на жените и юношите;

3. изразява съжаление във връзка с неотдавнашните законодателни предложения, 
съгласно които лечебните заведения вече няма да бъдат задължени по закон да 
посочват алтернативен механизъм в случай на отказ за аборт от страна на лекари 
въз основа на техните лични убеждения; отново изразява своята загриженост 
относно използването на клаузата за съвест, включително относно липсата на 
надеждни механизми за консултиране и на своевременна защита на жените, на 
които е отказан легален достъп до аборт; припомня, че съгласно 
законодателството в областта на правата на човека лекарите не следва да имат 
право да подкопават неотменимите права на жените на своевременен достъп до 
пълния набор от здравни услуги в областта на сексуалното и репродуктивното 
здраве и правото им на живот, здравеопазване и неприкосновеност на личния 
живот; призовава полското правителство да се съобрази с решенията на 
Европейския съд по правата на човека3, който постанови, че пречките пред 
достъпа до законен аборт на практика нарушават правата на човека, и 
следователно да включат в закона правило, според което в случай на отказ 
лечебното заведение трябва да посочи друг подходящ специалист или лечебно 
заведение за извършване на аборта; призовава за отмяна на закона, с който се 
ограничава правото на жените и момичетата на достъп до таблетки за спешна 
контрацепция;

4 категорично потвърждава, че отказът на услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права е форма на насилие спрямо жените и момичетата 
и припомня, че липсата на точна научна информация нарушава правата на 
отделните лица да направят информиран избор за своите собствени СРЗП;

5. насърчава полските власти да приложат практически и ефективно Истанбулската 
конвенция на Съвета на Европа, по-специално чрез гарантиране на прилагането на 
съществуващото законодателство в цялата страна, както и чрез осигуряването на 
достатъчен брой качествени убежища за жени, които са жертви на насилие, и за 
техните деца;

6. изразява загриженост във връзка с отстъплението по отношение на правата на 
жените, тенденцията към намаляване на пространството за действие на 
гражданското общество и недостатъчното равнище на защита в Полша на 
основното човешко право на жените и подрастващите момичета към 
здравеопазване, от което сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с 
него права, включително достъпа до информация и самоопределението, са 
съществен елемент, защитен със закон на международно равнище; изразява 
загриженост също така относно загубата на права на младите ЛГБТИ лица, чиито 
психично здраве и физическа безопасност са особено изложени на риск поради 
продължаващите атаки от страна на правителството срещу активисти и 
организации чрез нападения, отнемане на финансирането и сплашване;

7. подчертава, че безпрепятственият и навременен достъп до услуги в областта на 
репродуктивното здраве и зачитането на половата независимост и вземането на 

3 R.R., TYSIAC & P. & S. срещу Полша (заявления № 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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решения на жените са ключови за защитата на правата на жените и равенството 
между половете; припомня, че международните органи по правата на човека 
нееднократно са заявявали, че силно ограничителните закони относно абортите 
противоречат на стандартите за правата на човека и трябва да бъдат 
преразгледани; припомня, че още в своите резолюции от 14 септември 2016 г.4 и 
15 ноември 2017 г.5 Парламентът остро разкритикува всяко законодателно 
предложение, с което се забранява аборт в случаи на тежко или смъртоносно 
увреждане на плода, като по този начин на практика се ликвидира достъпът до 
аборт в Полша, тъй като повечето аборти се извършват на това основание;

8. подчертава, че жените, които решават да прекратят бременността си, или пътуват 
до друга държава, за да получат достъп до здравни услуги за безопасен и законен 
аборт, или се подлагат на потенциално опасни процедури у дома и рискуват 
живота си по време на тези процедури, като това важи в особена степен за по-
бедните жени; отново заявява, че отказът на достъп до услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и съответните права е форма на насилие 
срещу жените и момичетата;

9. настоятелно припомня, че достъпът до всеобхватна и съобразена с възрастта 
информация относно пола и сексуалността и достъпът до сексуално и 
репродуктивно здравеопазване, включително сексуално образование, семейно 
планиране, противозачатъчни методи и безопасен и легален аборт, са от 
съществено значение за създаването на положителен и основан на уважението 
подход към сексуалността и сексуалните отношения, в допълнение към 
възможността за безопасен сексуален опит, свободен от принуда, дискриминация 
и насилие;

10. отново заявява, че младите хора трябва да бъдат оправомощени и защитени чрез 
съобразена с възрастта информация относно пола и сексуалността и чрез достъп 
до сексуално и репродуктивно здравеопазване; подчертава, че вместо до защита 
на младите хора, липсата на информация и образование относно пола и 
сексуалността води до застрашаване на безопасността и благосъстоянието на 
младите хора, като ги прави уязвими на сексуална експлоатация, тормоз и 
насилие, включително девойките и младежите ЛБГТИ, които са особено засегнати 
от неравенството между половете и социалните норми; призовава за това 
преподавателите, лекарите и лицата, полагащи грижи, да бъдат подкрепяни, 
защитавани и насърчавани да предоставят подобна информация;

11. припомня, че образованието, освен че е човешко право само по себе си, е също 
така предпоставка за упражняването на други основни права и свободи; 
припомня, че съгласно международното законодателство в областта на правата на 
човека Полша има задължението да предоставя всеобхватно, задължително, 
съобразено с възрастта, стандартизирано, основано на доказателства и научно 
достоверно сексуално образование; припомня, че това образование е необходима 
част от учебната програма с цел да се отговори на стандартите на Световната 
здравна организация за Европа за образоване и защита на младите хора; 
потвърждава, че това образование следва да обхваща сексуалната ориентация и 

4 ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 95.
5 ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 44.
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половата идентичност, сексуалните изразяване, отношения и съгласие, както и 
информация относно отрицателните последици или състояния като инфекции, 
предавани по полов път, ХИВ, нежелана бременност, сексуално насилие и вредни 
практики като сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба и гениталното 
осакатяване на жени;

12. призовава полското правителство спешно да предприеме подходящи правни 
мерки и да осъди регионалните и общинските решения, свързани със създаването 
на т.нар. „зони, забранени за ЛГБТИ“ в Полша, които нарушават основните права 
и водят до увеличаване на омразата и страха и до опасност за ЛГБТИ + лицата в 
Полша; припомня своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната 
дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лицата, 
включително забранените за тези лица зони6; настоятелно призовава полското 
правителство да предприеме стъпки за защита на ЛГБТИ + лицата, да разгледа 
всички нарушения на правата на човека и да гарантира правата и свободите на 
лицата и организациите в обществото, представляващи интересите на жените и на 
ЛГБТИ + лицата;

13. припомня, че член 7 от ДЕС може да бъде задействан в случай на очевиден риск 
от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, посочени в 
член 2; изразява твърдото си убеждение, че нарушенията на правата на жените, 
ЛГБТИ + хората и други малцинства сериозно подкопават ценностите за 
равенство и зачитане на правата на човека, включително залегналите в член 2 от 
ДЕС права на лицата, спадащи към малцинства; призовава Комисията да 
наблюдава положението, за да прецени дали създаването в една трета от полските 
общини на „зони, забранени за ЛГБТИ“, хомофобските изявления и други 
нарушения на правата на малцинствата представляват нарушение на член 2 от 
ДЕС, член 3, параграф 2 от ДЕС, член 21 от ДФЕС, дялове IV и V от ДФЕС и 
член 45 от Хартата; поради това призовава Комисията да разгледа мотивирано 
становище в съответствие с член 258 от ДФЕС и евентуално да обмисли 
започването на подходяща процедура за нарушение; настоятелно призовава 
Комисията да преустанови по-нататъшното структурно финансиране от ЕС в 
регионите, където то би било използвано за действия срещу ЛГБТИ +, 
нарушаващи ценностите на ЕС; призовава Съвета да разгледа тези въпроси в 
контекста на настоящото изслушване относно положението в Полша;

14. призовава полското правителство да включи сексуалната ориентация, половата 
идентичност и половите характеристики като защитени лични характеристики в 
Наказателния кодекс, за да се гарантират правата на всички ЛГБТИ + лица в 
Полша;

15. призовава за всеобхватно и съобразено с възрастта сексуално образование и 
образование срещу дискриминацията в Полша в съответствие с международните 
стандарти с цел борба с хомофобията, дискриминационните нагласи, свързаните с 
пола стереотипи и митовете относно сексуалността и репродуктивното здраве; 
призовава полското правителство да гарантира, че младите хора имат достъп до 
всеобхватно, съобразено с възрастта, основано на факти сексуално образование и 

6 Приети текстове, P9_TA(2019)0101.
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образование срещу дискриминацията в учебната програма, в съответствие с 
европейските и международните стандарти, и да гарантира, че квалифицираните 
учители или възпитатели получават подкрепа, за да предоставят такова 
образование по основан на факти и обективен начин; призовава полските органи 
да се въздържат от приемане на политика, която противоречи на тези цели, и от 
предприемане на дисциплинарни мерки и заклеймяване на учителите и педагозите 
за това, че провеждат обучение по въпросите на сексуалността и борбата с 
дискриминацията;

16. призовава полските органи да спазват препоръките, отправени от Европейския 
парламент в неговата резолюция от 14 ноември 2019 г. относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша7, както и препоръките 
на Съвета на Европа и на СЗО;

17. счита, че одобрението на Парламента за МФР за периода 2021—2027 г., в която е 
включена програмата „Права и ценности“, следва да бъде обвързано със 
спазването на ценностите на Европейския съюз; отново призовава за механизъм за 
защита на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в държавите членки и е в готовност да не дава 
одобрението си за МФР, ако не бъде постигнато политическо споразумение 
относно подобен механизъм; призовава полските органи да гарантират подходящо 
финансиране чрез инструменти на равнище ЕС, като например МФР и други 
пилотни проекти, за предоставяне на МФР на разположение на организациите за 
защита на основните права, включително на правата на жените и на ЛГБТИ +, и 
да предприемат мерки във връзка с нарастващата бюрокрация и ограниченията на 
финансирането на организациите за защита на основните права, включително 
активистите и организациите за правата на жените.

7 
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