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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do zprávy, kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na tematický dokument komisaře Rady Evropy pro lidská práva z prosince 
2017 nazvaný „Zdraví a sexuální a reprodukční práva žen v Evropě“,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 
o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku1,

– s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2019 týkající 
se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv dospívajících a na publikaci regionální 
kanceláře WHO pro Evropu nazvanou „Standardy pro sexuální výchovu v Evropě: 
rámec pro tvůrce politik a orgány a odborníky v oblasti vzdělávání a zdraví“,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o odmítavých 
reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU2,

– s ohledem na výsledky průzkumu LGBTI II provedeného Agenturou pro základní 
práva, které poukazují na zvýšení nesnášenlivosti a násilí vůči osobám LGBTI v Polsku 
a na naprostou nedůvěru polských respondentů z řad LGBTI v boj vlády proti 
předsudkům a nesnášenlivosti, přičemž Polsko udává nejnižší míru důvěry v celé EU 
(pouze 4 %) a současně má nejvyšší procento respondentů, kteří se vyhýbají určitým 
místům ze strachu, že budou napadeni či obtěžováni nebo jim bude vyhrožováno 
(79 %),

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina), a zejména na 
její články 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 a 45,

– s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) o základních hodnotách Unie a 
na článek 7 Smlouvy o EU o určování toho, zda členský stát závažně a trvale porušuje 
hodnoty uvedené v článku 2,

– s ohledem na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o rovnosti žen a 
mužů, článek 9 SFEU týkající se boje proti sociálnímu vyloučení a za vysokou úroveň 
všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví, hlavu IV SFEU o 
volném pohybu osob, služeb a kapitálu a hlavu V SFEU o prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva,

A. vzhledem k tomu, že článek 35 Listiny stanoví, že „každý má právo na přístup k 
preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“ a zavádí cíl „vysokého stupně ochrany 
lidského zdraví“; vzhledem k tomu, že poskytování přístupného a finančně dostupného 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, včetně antikoncepce a bezpečného a 

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0058.
2 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.
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legálního potratu, souvisí s četnými lidskými právy, včetně práva na život a důstojnost, 
ochrany před nelidským a ponižujícím zacházením, práva na přístup ke zdravotní péči, 
práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace; vzhledem k tomu, že 
odmítání sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je v rozporu s rozhodnutími Výboru 
OSN pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva;

B. vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv 
příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 SEU a zakotveno v mezinárodních 
smlouvách o lidských právech; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty, které jsou společné 
členským státům a které se všechny členské státy dobrovolně zavázaly dodržovat, tvoří 
základ pro práva osob žijících v Unii; vzhledem k tomu, že článek 7 SEU stanoví 
možnost pozastavit členskému státu určitá práva, která pro něj vyplývají z použití 
Smluv, včetně hlasovacích práv v Radě, pokud bylo zjištěno, že daný členský stát 
závažně a trvale porušuje hodnoty uvedené v článku 2;

C. vzhledem k tomu, že polský parlament v současnosti projednává dva návrhy zákonů 
pocházející z občanských iniciativ: jeden z nich, který je znám jako „zákon o zastavení 
potratů“, usiluje o zpřísnění polského zákona z roku 1993 o plánování rodiny, ochraně 
lidského plodu a zákonných podmínkách přípustnosti přerušení těhotenství, jenž je již 
dnes jedním z nejpřísnějších zákonů o potratech v EU, a to tak, aby byl zrušen zákonný 
přístup k potratu v případě závažného či fatálního postižení plodu, kterým by se v 
zásadě zakázal přístup k potratu; druhý z nich, který je znám jako „zákon o „zastavení 
pedofilie“, by ze sexuální výchovy nezletilých ze strany učitelů, zdravotnických 
pracovníků a dalších vzdělávacích pracovníků učinil trestný čin, který by se trestal 
odnětím svobody;

D. vzhledem k tomu, že komplexní, věkově přiměřená a na důkazech založená sexuální 
výchova je klíčem k budování dovedností dětí a mladých lidí týkajících se utváření 
zdravých, rovných, naplňujících a bezpečných vztahů, má pozitivní dopady na rovnost 
žen a mužů, včetně změny škodlivých genderových norem a postojů k násilí na základě 
pohlaví, homofobii a transfobii a předcházení diskriminaci a všem formám zneužívání a 
násilí založených na pohlaví, a přispívá ke snížení míry těhotenství u dospívajících 
dívek, nižšímu podstupování rizik a častějšímu využívání antikoncepce;

E vzhledem k tomu, že Sejm měl z právního hlediska povinnost projednat tyto návrhy 
zákonů pocházející z občanské iniciativy do šesti měsíců od počátku volebního období; 
vzhledem k tomu, že polský parlament se dne 16. dubna 2020 vyslovil pro to, aby byly 
tyto dva návrhy zákona vzešlé z občanské iniciativy týkající se přístupu k potratům a 
sexuální výchovy nezletilých vráceny zpět příslušným výborům; vzhledem k tomu, že 
dosud nebyla oznámena data, kdy parlamentní výbory tyto návrhy přezkoumají;

F. vzhledem k tomu, že v letech 2016, 2018 a 2020 způsobily návrhy zákonů zavádějících 
restriktivnější opatření namířená proti potratům a usilující o zavedení téměř úplného 
zrušení práva na potrat v celé zemi i v zahraničí masové protesty žen a občanské 
společnosti, včetně ženské stávky v roce 2016 nazvané „Černé pondělí“; vzhledem k 
tomu, že od začátku roku 2019 bohužel došlo v Polsku k více než 80 případům, kdy 
regiony, vojvodství nebo obce přijaly usnesení, jimiž se prohlašují za osvobozené od 
tzv. „ideologie LGBT“, nebo částečně či úplně přijaly „regionální charty rodinných 
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práv“, kterými se diskriminují zejména rodiče samoživitelé a rodiče a lidé z řad LGBTI 
a de facto se omezuje svoboda pohybu občanů EU;

1. vítá skutečnost, že polský parlament dne 16. dubna 2020 nepřijal tyto dva návrhy 
zákona pocházející z občanské iniciativy o přístupu k potratu a o komplexní a věkově 
přiměřené sexuální výchově pro nezletilé; s politováním konstatuje, že polský parlament 
tyto dva návrhy zákona přímo nezamítl, a nepovažuje za správné, že tyto návrhy byly 
vráceny zpět příslušným výborům k dalšímu projednání, protože každý z nich by 
výrazně ohrozil lidská práva; je přesvědčen, že možnost, že se o těchto návrzích bude v 
budoucnu hlasovat, představuje potenciální hrozbu pro základní zásady EU zakotvené v 
článku 2 SEU, zejména dodržování lidských práv a důstojnosti, zákaz diskriminace a 
rovnost, včetně rovnosti mezi ženami a muži, sexuálního a reprodukčního zdraví, práv, 
práv osob LGBTI a práce organizací občanské společnosti;

2. vybízí polskou vládu a poslance polského parlamentu, aby v projednávání těchto návrhů 
zákona nepokračovali poté, co již byla v zemi i v Evropě zahájena důkladná, nezbytná a 
legitimní diskuse způsobená morálními otázkami a protesty, k nimž vedou, a to i 
vzhledem k tomu, že by tímto krokem byl nevratně poškozen život a základní práva 
tisíců žen, párů, rodin, dětí a dospívajících, z nichž mnoho patří mezi ty nejmladší a 
nejzranitelnějšími členy společnosti, stejně jako by mohly být nevratně poškozeny 
životy a práva pedagogů působících v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně 
učitelů, terénních pracovníků, zdravotnických pracovníků a aktivistů bojujících za 
práva; je hluboce znepokojen opakovanými pokusy předložit, projednat a revidovat 
právní předpisy s cílem omezit práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě žádá poslance 
polského parlamentu, aby se zdrželi jakýchkoli dalších pokusů o omezení sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv žen a dospívajících;

3. vyjadřuje politování nad nedávnými legislativními návrhy, podle nichž by zdravotnická 
zařízení již neměla zákonnou povinnost uvádět alternativní zařízení v případě odepření 
potratu v důsledku osobního přesvědčení lékařů; opakuje své znepokojení ohledně 
používání doložky o svědomí, včetně absence spolehlivého mechanismu předávání 
údajů a chybějícího včasného nápravného prostředku pro ženy, jimž byly potraty 
zamítnuty; připomíná, že podle zákonných požadavků v oblasti lidských práv by neměli 
mít lékaři právo podkopávat nezadatelná práva žen na včasný přístup k celé škále služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a jejich právo na život, zdraví a soukromí; 
vyzývá polskou vládu, aby dodržovala rozsudky Evropského soudu pro lidská práva3, 
který rozhodl, že praktické překážky kladené přístupu k zákonnému potratu porušují 
lidská práva, a aby tudíž do zákona zahrnula pravidlo, že v případě odmítnutí provést 
příslušný zákrok musí zdravotnické zařízení uvést jiného odborníka nebo zařízení, kteří 
potrat provedou; vyzývá k tomu, aby byl zrušen zákon omezující přístup žen a dívek k 
nouzové antikoncepční tabletce;

4 důrazně potvrzuje, že odepření služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv je jednou z forem násilí páchaného na ženách a dívkách, a připomíná, že 
nedostupnost vědecky přesných informací porušuje práva jednotlivců činit informovaná 
rozhodnutí o svém vlastním sexuálním a reprodukčním zdraví a právech;

5. vybízí polské orgány, aby konkrétně a účinně uplatňovaly Istanbulskou úmluvu Rady 

3 R.R., TYSIAC a P. a S. v. Polsko (stížnosti č. 27617/04, 5410/03, 57375/08).
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Evropy, mimo jiné zajištěním uplatňování stávajících právních předpisů v celé zemi, 
jakož i zajištěním dostatečného počtu a kvality ubytovacích kapacit pro ženy, které se 
staly obětí násilí, a pro jejich děti;

6. je znepokojen odnímáním práv žen, trendem směřujícím ke zmenšování prostoru pro 
občanskou společnost a nedostatečnou ochranou základního lidského práva žen a 
dospívajících dívek na zdraví v Polsku, jehož důležitou, na mezinárodní úrovni právně 
chráněnou složkou je i zdraví sexuální a reprodukční a sním spojená práva, která 
zahrnují právo na přístup k informacím a samostatné rozhodování; je rovněž znepokojen 
ztrátou práv přiznávaných mladým osobám z řad LGBTI, jejichž duševní a fyzické 
zdraví je obzvláště ohroženo v důsledku pokračujících útoků vlády na příslušné 
aktivisty a organizace, které probíhají v podobě razií, rušení financování a zastrašování;

7. zdůrazňuje, že neomezený a včasný přístup ke službám reprodukčního zdraví a 
respektování reprodukční autonomie a rozhodování žen má zásadní význam pro 
ochranu lidských práv žen a rovnosti žen a mužů; připomíná, že mezinárodní orgány 
pro lidská práva opakovaně potvrdily, že výrazně restriktivní právní předpisy týkající se 
potratů jsou v rozporu s normami v oblasti lidských práv a musí být revidovány; 
připomíná, že Parlament již ve svých usneseních ze dne 14. září 20164 a 15. listopadu 
20175 důrazně kritizoval veškeré legislativní návrhy, které by zakazovaly potrat v 
případech závažného nebo fatálního postižení plodu, čímž by prakticky došlo k zákazu 
přístupu k potratové péči v Polsku, neboť většina legálních potratů je prováděna z 
tohoto důvodu;

8. zdůrazňuje, že ženy, které se rozhodnou ukončit těhotenství, buď cestují do jiné země za 
účelem získání bezpečných a legálních služeb v oblasti potratů, nebo podstupují 
potenciálně nebezpečné zákroky doma, přičemž průběh těchto zákroků může ohrožovat 
i jejich život, zejména pokud jde o chudé ženy; znovu potvrzuje, že odmítnutí služeb v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, včetně bezpečného a 
zákonného potratu, je jednou z forem násilí páchaného na ženách a dívkách;

9. důrazně opakuje, že přístup ke komplexním a věkově přiměřeným informacím o sexu a 
sexualitě a přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně sexuální výchovy, 
plánování rodiny, antikoncepčních metod a bezpečného a legálního potratu, jsou 
nezbytné k vytvoření pozitivního a ohleduplného přístupu k sexualitě a sexuálním 
vztahům, jakož i možnost bezpečných sexuálních zkušeností bez rizika, donucení, 
diskriminace a násilí;

10. opakuje, že mladí lidé musí získat silnější postavení a být chráněni prostřednictvím 
věkově přiměřených informací o sexu a sexualitě a prostřednictvím přístupu k sexuální 
a reprodukční zdravotní péči; zdůrazňuje, že nedostatek informací a vzdělávání o sexu a 
sexualitě mladé lidi nechrání, ale naopak ohrožuje jejich bezpečnost a dobré životní 
podmínky tím, že je nechrání před hrozbou sexuálního vykořisťování, zneužívání a 
násilí, což se týká i dívek a mladých LGBTI osob, které jsou obzvláště zasaženy 
nespravedlivými genderovými a sociálními normami; požaduje, aby byli pedagogové, 
lékaři a pečovatelé podporováni a chráněni při poskytování těchto informací a aby k 

4 Úř. věst. C 204, 13.6.2018, s. 95.
5 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 44.
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němu byli vybízeni;

11. připomíná, že vzdělání je kromě toho, že je samostatným lidským právem, také 
nezbytným předpokladem pro uplatňování dalších základních práv a svobod; připomíná, 
že Polsko má podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv povinnost poskytovat 
povinnou, věkově přiměřenou, standardizovanou, na důkazech založenou a vědecky 
ověřenou komplexní sexuální výchovu; připomíná, že mají-li být splněny normy 
Světové zdravotnické organizace pro Evropu v oblasti vzdělávání a ochrany mládeže, 
musí být sexuální výchova součástí školních osnov; potvrzuje, že tato výchova by měla 
zahrnovat sexuální orientaci a genderovou identitu, sexuální vyjádření, vztahy a 
souhlas, jakož i informace o negativních důsledcích nebo chorobách, jako jsou sexuálně 
přenosné infekce a HIV, neúmyslná těhotenství, sexuální násilí a škodlivé praktiky, jako 
je tzv. grooming a mrzačení ženských pohlavních orgánů;

12. vybízí polskou vládu, aby naléhavě odsoudila regionální a obecní opatření týkající se 
tzv. „zón bez LGBT“ v Polsku a přijala proti nim přiměřené právní kroky, neboť taková 
opatření porušují základní práva a rozšiřují nenávist a strach vůči osobám LGBTI+ a 
vytvářejí pro tyto osoby v Polsku nebezpečnou situaci; připomíná své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci osob LGBTI a nenávistných projevech vůči 
nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí6, naléhavě žádá polskou 
vládu, aby přijala opatření na ochranu osob LGBTI+, řešila všechny případy porušování 
lidských práv a zaručila práva a svobody jednotlivců a společenských organizací 
zastupujících zájmy žen a osob LGBTI+;

13. připomíná, že v případě zjevného nebezpečí toho, že členský stát závažně poruší 
hodnoty uvedené v článku 2, je možné aktivovat článek 7 SEU; je pevně přesvědčen, že 
porušování práv žen a osob z řad LGBTI+ a jiných menšin vážně porušuje hodnoty 
rovnosti a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak stanoví článek 
2 SEU; vyzývá Komisi, aby monitorovala situaci a vyhodnotila, zda vytvoření tzv. „zón 
bez LGBTI“ v jedné třetině polských obcí, homofobní výroky a další porušování práv 
příslušníků menšin zón nepředstavuje porušení článku 2 SEU, čl. 3 odst. 2 SEU, článku 
21 SFEU, hlav IV a V SFEU a článku 45 Listiny; vyzývá Komisi, aby důkladně 
přezkoumala možnost vydat v této věci odůvodněné stanovisko podle článku 258 SFEU 
a v odpovídajícím případě pak předložila příslušnou žalobu pro nesplnění povinnosti; 
naléhavě vybízí Komisi, aby pozastavila jakékoli další financování ze strukturálních 
fondů směřující do regionů, v nichž by bylo využito k opatřením namířeným proti 
osobám LGBTI+, a tedy k porušování hodnot EU; vyzývá Radu, aby se těmito otázkami 
zabývala v rámci svého aktuálního slyšení o situaci v Polsku;

14. žádá polskou vládu, aby do trestního zákoníku začlenila sexuální orientaci, genderovou 
identitu a pohlavní znaky jako jakožto chráněné osobní charakteristiky s cílem zajistit 
práva všech osob LGBTI+ v Polsku;

15. vyzývá k zavedení komplexního, věkově přiměřeného vzdělávání v oblasti sexuality a 
zákazu diskriminace v souladu s mezinárodními standardy v Polsku s cílem bojovat 
proti homofobii, diskriminačním postojům, genderovým stereotypům a mýtům o 
sexualitě a reprodukčním zdraví; vyzývá polskou vládu, aby zajistila, aby měli mladí 
lidé v rámci školních osnov a v souladu s evropskými a mezinárodními normami přístup 

6 Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.
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ke komplexnímu, věkově přiměřenému a antidiskriminačnímu vzdělávání založeném na 
prokázaných poznatcích a zajistila, aby byli kvalifikovaní učitelé nebo pedagogové 
vybízeni k poskytování tohoto vzdělávání věcným a objektivním způsobem; vyzývá 
polské orgány, aby se zdržely přijímání politik, které by byly v rozporu s těmito cíli, a 
jakýchkoli disciplinárních opatření proti učitelům a pedagogům nebo jejich stigmatizaci 
pro jejich vyučování týkající se sexuality a zákazu diskriminace;

16. vyzývá polskou vládu, aby dodržovala doporučení Evropského parlamentu obsažená v 
jeho usnesení ze dne 14. listopadu 2019 o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku7 a 
také doporučení Rady Evropy a Světové zdravotnické organizace;

17. je přesvědčen, že souhlas Parlamentu s VFR na léta 2021–2027, který zahrnuje i program 
Práva a hodnoty, by měl být podmíněn dodržováním hodnot Evropské unie; opakuje svůj 
požadavek, aby byl zaveden mechanismus na ochranu rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, a je připraven 
nevydat svůj souhlas s VFR, pokud nedojde k politické dohodě o takovém mechanismu; 
vyzývá polské orgány, aby zajistily odpovídající financování prostřednictvím nástrojů na 
úrovni EU, jako jsou pilotní projekty v rámci VFR a další pilotní projekty, s cílem 
zpřístupnit VFR organizacím, které prosazují základní práva, včetně práv žen, a 
organizací spojených s osobami LGBTI+, a aby se zabývaly problémem rostoucí 
byrokratizace a omezováním financování dostupného organizacím bojujícím za základní 
práva, včetně organizací pro práva žen a aktivistů bránících tato práva.

7 Přijaté texty, P9_TA(2019)0058
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