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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs baggrundsdokument om 
kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Europa fra december 2017, 

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om 
kriminalisering af seksualundervisning i Polen1,

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) henstillinger om unges 
seksuelle og reproduktive sundhed og de dertilhørende rettigheder fra 2019 og 
dokumentet fra WHO's Regionale Kontor for Europa med titlen "Standards for 
Sexuality Education in Europe: A framework for policy-makers, educational and health 
authorities and specialists",

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af 
tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU2,

– der henviser til resultaterne af LGBTI Survey II foretaget af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, der fremhæver en stigning i omfanget af intolerance og 
vold i Polen over for LGBTI-personer, og hvor de polske LGBTI-
undersøgelsespersoner udviser en dyb skepsis over for regeringens bekæmpelse af 
fordomme og intolerance, idet der er registreret den laveste procentdel i hele EU (kun 
4 %), og Polen har registreret den højeste procentdel af undersøgelsespersoner, som 
undgår at besøge bestemte steder af frygt for at blive overfaldet, chikaneret eller truet 
(79 %),

– der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder (chartret), særlig artikel 1, 2, 
3, 10, 11, 21, 35 og 45,

– der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) om Unionens 
grundlæggende værdier og artikel 7 i TEU om at fastslå, at en medlemsstat groft og 
vedvarende krænker de værdier, der er nævnt i artikel 2,

– der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
om ligestilling mellem kvinder og mænd og artikel 9 i TEUF om bekæmpelse af social 
udstødelse og et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed, afsnit IV i TEUF om den frie bevægelighed for personer, 
tjenesteydelser og kapital og afsnit V i TEUF om området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed,

A. der henviser til, at artikel 35 i chartret fastslår retten for "enhver til at få adgang til 
forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægebehandling på de betingelser, der 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0058.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.
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er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning og praksis" og målet om et "højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed"; der henviser til, at tilvejebringelse af tilgængelig 
og prismæssigt overkommelig seksuel og reproduktiv sundhed og dertilhørende 
rettigheder, herunder prævention og sikker og lovlig abort, er knyttet til adskillige 
menneskerettigheder, herunder retten til liv og værdighed, beskyttelse mod 
umenneskelig og nedværdigende behandling, retten til adgang til sundhedsydelser, 
retten til privatlivets fred, retten til uddannelse og forbuddet mod forskelsbehandling; 
der henviser til, at nægtelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er i strid 
med FN's Menneskerettighedskomités og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
afgørelser;

B. der henviser til, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som 
fastsat i artikel 2 i TEU og nedfældet i internationale traktater om menneskerettigheder; 
der henviser til, at disse værdier, som er fælles for medlemsstaterne, og som alle 
medlemsstaterne frit har tilsluttet sig, udgør grundlaget for de rettigheder, der tilkommer 
dem, der bor i Unionen; der henviser til, at artikel 7 i TEU indeholder mulighed for at 
suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af traktaterne på en 
medlemsstat, herunder stemmerettigheder i Rådet, når det er fastslået, at medlemsstaten 
groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2;

C. der henviser til, at to lovforslag, der udspringer af borgerinitiativer, i øjeblikket er 
forelagt det polske parlament, hvoraf det ene, kendt som "Stop Abort"-loven, søger at 
stramme den polske lov af 1993 om familieplanlægning, beskyttelse af fostre og 
betingelser for lovlig svangerskabsafbrydelse – som allerede er en af de mest restriktive 
love i EU om abort – med henblik på at fjerne lovlig adgang til abort i tilfælde af 
alvorlige eller dødbringende fosterskader, hvilket grundlæggende forhindrer adgangen 
til abort; det andet lovforslag, kendt som "Stop pædofili"-loven, går ud på at gøre det 
strafbart for lærere, sundhedspersonale og andre undervisere at tilbyde mindreårige 
seksualundervisning, og at dette kan straffes med fængsel;

D. der henviser til, at omfattende, alderssvarende og evidensbaseret seksualundervisning er 
afgørende for at opbygge børns og unges evne til at udvikle sunde, ligeværdige, 
udviklende og sikre forhold og for at skabe en positiv indvirkning på ligestilling mellem 
kønnene, herunder ved at omdanne skadelige kønsnormer og holdninger til kønsbaseret 
vold, homofobi og transfobi, at forebygge diskrimination og alle former for misbrug og 
kønsbaseret vold samt at bidrage til færre graviditeter blandt teenagere, reduceret 
risikotagning og øget anvendelse af prævention;

E der henviser til, at den polske Sejm juridisk set er forpligtet til inden for seks måneder 
efter sin konstituering at behandle lovforslag, der udspringer af borgerinitiativer; der 
henviser til, at det polske parlament den 16. april 2020 stemte for, at de to lovforslag, 
der udspringer af borgerinitiativer om adgang til abort og om seksualundervisning af 
mindreårige, skulle henvises til fornyet udvalgsbehandling; der henviser til, at datoerne, 
hvor parlamentsudvalgene vil undersøge forslagene, endnu ikke er bekendtgjort;

F. der henviser til, at lovforslag i 2016, 2018 og 2020 med restriktive 
antiabortforanstaltninger eller forsøg på at indføre et næsten totalt forbud mod retten til 
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abort forårsagede masseprotester fra kvinder og civilsamfundsorganisationer i hele 
landet og i udlandet, herunder kvindestrejken "Sort mandag" i 2016; der henviser til, at 
over 80 regioner, amter eller kommuner siden begyndelsen af 2019 beklageligvis har 
vedtaget resolutioner, der erklærer dem frie for den såkaldte "LGBT-ideologi" eller har 
vedtaget alle eller en del af de "regionale chartre om familierettigheder", som navnlig 
diskriminerer mod enlige forældre og LGBTI-forældre og -personer og de facto 
begrænser den frie bevægelighed for EU-borgere;

1. glæder sig over, at det polske parlament den 16. april 2020 ikke vedtog de to lovforslag, 
der udspringer af borgerinitiativer om adgang til abort og om omfattende og 
alderssvarende seksualundervisning for mindreårige; beklager, at det polske parlament 
ikke klart afviste disse to lovforslag, og modsætter sig, at disse lovforslag henvises til 
fornyet behandling i udvalget, eftersom de begge ville undergrave 
menneskerettighederne; mener, at udsigten til en mulig fremtidig afstemning om disse 
lovforslag udgør en potentiel trussel mod EU's grundlæggende principper som fastsat i 
artikel 2 i TEU, navnlig respekten for menneskerettighederne og den menneskelige 
værdighed, ikke-forskelsbehandling og ligestilling, herunder ligestilling mellem kvinder 
og mænd såvel som seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), LGBTI-
rettigheder og civilsamfundets arbejde;

2. opfordrer den polske regering og medlemmerne af det polske parlament til at standse 
behandlingen af disse to lovforslag, da der har fundet en voldsom, men nødvendig og 
legitim debat sted i landet og i hele Europa på grund af de moralske spørgsmål og den 
storm af protester, som de rejser, og da tusindvis af kvinders, pars, familiers, børns og 
unges liv og grundlæggende rettigheder, navnlig de unges og de mest sårbares, vil blive 
uopretteligt påvirket, og det samme vil livet og rettighederne for undervisere i seksuel 
og reproduktiv sundhed, herunder lærere, hjælpearbejdere, sundhedspersonale og 
rettighedsaktivister; er dybt bekymret over de gentagne forsøg på at indføre, overveje og 
reformere lovgivning med henblik på at begrænse kvinders rettigheder og ligestilling 
mellem kønnene; opfordrer indtrængende medlemmerne af det polske parlament til at 
afstå fra yderligere forsøg på at begrænse kvinders og unges seksuelle og reproduktive 
sundhed og dertilhørende rettigheder;

3. beklager de nylige lovgivningsforslag om, at lægeklinikker ikke længere er juridisk 
forpligtet til at henvise til en anden klinik, i tilfælde af at læger nægter at udføre en 
abort på grundlag af deres personlige overbevisning; gentager sin bekymring over 
anvendelsen af samvittighedsklausulen, herunder manglen på pålidelige 
henvisningsmekanismer og manglen på rettidige appelmuligheder for kvinder, der 
nægtes lovlig adgang til abort; minder om, at læger i henhold til 
menneskerettighedslovgivningen ikke bør have lov til at undergrave kvinders umistelige 
ret til rettidig adgang til alle seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og retten til liv, 
sundhed og privatliv; opfordrer den polske regering til at efterleve Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme3, hvori det er fastslået, at hindringer for adgang til 
lovlig abort i praksis udgør en krænkelse af menneskerettighederne, og at der derfor i 
loven skal indføjes en regel om, at en lægeklinik i tilfælde af afslag skal angive en 
anden specialist eller klinik, der vil gennemføre aborten; opfordrer til ophævelse af 

3 R.R., TYSIAC og P. og S. mod Polen (ansøgning nr. 27617/04, 5410/03, 57375/08).
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loven, der begrænser kvinders og pigers adgang til nødpræventionspiller;

4. bekræfter uforbeholdent, at nægtelsen af tjenester inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed og de dermed forbundne rettigheder er en form for vold mod kvinder og piger, 
og minder om, at den manglende tilgængelighed af nøjagtige videnskabelige 
oplysninger er et brud på enkeltpersoners rettigheder til at foretage informerede valg om 
deres egen SRSR;

5. opfordrer de polske myndigheder til konkret og effektivt at gennemføre Europarådets 
Istanbulkonvention, navnlig ved at sikre anvendelsen af den eksisterende lovgivning i 
hele landet og stille et tilstrækkeligt antal krisecentre af en passende kvalitet til rådighed 
for voldsramte kvinder og deres børn;

6. er bekymret over tilbagegangen med hensyn til tabet af kvinders rettigheder, tendensen 
til stadig mindre råderum for civilsamfundet og det utilstrækkelige beskyttelsesniveau i 
Polen for kvinders og teenagepigers grundlæggende sundhedsmæssige 
menneskerettigheder, af hvilke seksuel og reproduktiv sundhed og beslægtede 
rettigheder, herunder adgang til oplysninger og selvbestemmelse, er et vigtigt element, 
der er beskyttet ved lov på internationalt plan; er også bekymret over tabet af rettigheder 
for unge LGBTI-personer, hvis mentale sundhed og fysiske sikkerhed er særligt udsatte 
på grund af regeringens fortsatte angreb på aktivister og organisationer gennem razziaer, 
tilbageholdelse af midler og intimidering;

7. understreger, at uhindret og rettidig adgang til reproduktive sundhedsydelser og respekt 
for kvinders reproduktive selvbestemmelse og selvstændige beslutningskompetence er 
afgørende for at beskytte kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene; 
minder om, at internationale menneskerettighedsorganer gentagne gange har bekræftet, 
at en meget restriktiv abortlovgivning er i strid med gældende 
menneskerettighedsstandarder og skal reformeres; minder om, at Europa-Parlamentet 
allerede i sine beslutninger af 14. september 20164 og 15. november 20175 på det 
kraftigste fordømte ethvert lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at forbyde abort 
i tilfælde, hvor der er alvorlige eller fatale misdannelser af fostret, og derved stort set 
forbyde adgang til abort i Polen, idet de fleste lovlige aborter udføres med denne 
begrundelse;

8. understreger, at kvinder, der beslutter at afbryde et svangerskab, enten rejser til et andet 
land for at få en sikker og lovlig abort eller gennemgår potentielt usikre procedurer i 
hjemmet med risiko for deres liv under disse procedurer, navnlig fattige kvinder; 
gentager, at benægtelse af tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, herunder sikker og lovlig abort, er en form for vold mod kvinder og piger;

9. gentager eftertrykkeligt, at adgang til omfattende, alderssvarende oplysninger om sex, 
seksualitet og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed, herunder seksualundervisning, 
familieplanlægning, præventionsmetoder og sikker og lovlig abort, er afgørende for at 
skabe en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle relationer samt 
muligheden for at få sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, forskelsbehandling og 

4 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 95.
5 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 44.
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vold;

10. gentager, at unge skal styrkes og beskyttes via alderssvarende oplysninger om sex og 
seksualitet og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed; understreger, at frem for at 
beskytte unge vil manglende oplysninger om og undervisning i sex og seksualitet 
udgøre en risiko for unges sikkerhed og velvære ved at gøre dem sårbare over for 
seksuel udnyttelse, misbrug og vold, herunder piger og unge LGBTI-personer, der især 
påvirkes af manglende ligestilling mellem kønnene og sociale normer; opfordrer til, at 
undervisere, læger og omsorgspersoner gives støtte og beskyttelse og tilskyndes til at 
give disse oplysninger;

11. minder om, at uddannelse – ud over at være en menneskeret i sig selv – også er en 
forudsætning for at kunne nyde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; 
minder om, at Polen ifølge international menneskerettighedslovgivning har pligt til at 
yde omfattende, obligatorisk, alderssvarende, standardiseret, evidensbaseret og 
videnskabelig nøjagtig seksualundervisning; minder om, at en sådan uddannelse er en 
nødvendig del af skolernes læseplaner med henblik på at opfylde 
Verdenssundhedsorganisationens europæiske standarder for uddannelse og beskyttelse 
af unge; bekræfter, at en sådan uddannelse bør omfatte seksuel orientering og 
kønsidentitet, kønsliv, relationer og samtykke samt oplysninger om negative udfald eller 
forhold såsom seksuelt overførte infektioner og HIV, utilsigtet graviditet, seksuel vold 
og skadelige praksisser såsom grooming og kvindelig kønslemlæstelse;

12. opfordrer den polske regering til hurtigst muligt at fordømme og træffe passende retlige 
foranstaltninger mod de regionale og kommunale beslutninger vedrørende oprettelsen af 
såkaldte "LGBT-fri områder" i Polen, som krænker de grundlæggende rettigheder og 
fører til mere had, frygt og fare for LGBTI+-personer i Polen; der minder om sin 
beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og hadefulde 
udtalelser om LGBTI+-personer, herunder LGBTI-fri områder6; opfordrer indtrængende 
den polske regering til at tage skridt til at beskytte LGBTI+-personer, til at tage hånd 
om alle krænkelser af menneskerettighederne og garantere rettigheder og 
frihedsrettigheder i samfundet for enkeltpersoner og organisationer, der varetager 
kvinders og LGBTI+-personers interesser;

13. minder om, at artikel 7 i TEU kan udløses, når der er en klar fare for, at en medlemsstat 
groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2; er af den faste overbevisning, at 
krænkelser af kvinders, LGBTI+-personers og andre mindretals rettigheder udgør et 
alvorligt brud på værdierne om lighed og respekt for menneskerettigheder, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som fastsat i artikel 2 i TEU; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge situationen for at vurdere, om oprettelsen af LGBTI-frie 
zoner i en tredjedel af de polske kommuner, homofobiske udtalelser og andre 
krænkelser af mindretals rettigheder udgør en overtrædelse af artikel 2 i TEU, artikel 3, 
stk. 2, i TEU, artikel 21 i TEUF, afsnit IV og V i TEUF og artikel 45 i chartret; 
opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden af en begrundet udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 258 i TEUF og i givet fald at overveje at indlede en 
passende traktatbrudsprocedure; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
suspendere yderligere udbetaling af EU-strukturfondsmidler i de regioner, hvor de ville 

6 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0101.
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blive anvendt til LGBTI+-fjendtlige handlinger i strid med EU's værdier; opfordrer 
Rådet til at behandle disse spørgsmål i forbindelse med den igangværende høring om 
situationen i Polen;

14. opfordrer den polske regering til at medtage seksuel orientering, kønsidentitet og 
kønsegenskaber som et beskyttet personligt kendetegn i straffeloven for at sikre 
rettighederne for alle LGBTI+-personer i Polen;

15. opfordrer til omfattende, alderssvarende seksual- og antidiskriminationsundervisning i 
overensstemmelse med internationale standarder med henblik på at bekæmpe homofobi, 
diskriminerende adfærd, kønsstereotyper og myter om seksualitet og reproduktiv 
sundhed; opfordrer den polske regering til at sikre, at unge har adgang til omfattende, 
alderssvarende, evidensbaseret seksual- og antidiskriminationsundervisning i skolernes 
læseplaner i overensstemmelse med europæiske og internationale standarder, og til at 
sikre, at kvalificerede lærere og undervisere støttes med henblik på at sikre en sådan 
undervisning på en faktuel og objektiv måde; opfordrer de polske myndigheder til at 
undlade at vedtage en politik, der er i strid med disse mål, og at undlade at træffe 
disciplinære foranstaltninger over for eller stigmatisere lærere og undervisere for deres 
undervisning relateret til seksualitet og antidiskrimination;

16. opfordrer de polske myndigheder til at følge de henstillinger, som Europa-Parlamentet 
fremsatte i sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen7, samt dem, der er fremsat af Europarådet og WHO;

17. er af den opfattelse, at Parlamentets godkendelse af den flerårige finansielle ramme 
2021-2027, som omfatter programmet for rettigheder og værdier, bør være betinget af, 
at Den Europæiske Unions værdier overholdes; gentager sin opfordring til indførelse af 
en mekanisme, der kan beskytte Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler 
med hensyn til retsstatsprincippet i medlemsstaterne, og er rede til ikke at give sit 
samtykke til den flerårige finansielle ramme, hvis der ikke kan opnås politisk enighed 
om en sådan mekanisme; opfordrer de polske myndigheder til at sikre tilstrækkelig 
finansiering ved hjælp af instrumenter på EU-plan såsom den flerårige finansielle 
ramme og andre pilotprojekter med henblik på at stille den flerårige finansielle ramme 
til rådighed for organisationer inden for grundlæggende rettigheder, herunder 
kvinderettigheds- og LGBTI-+organisationer, og til at gøre noget ved den voksende 
bureaukratisering af og finansieringsbegrænsningerne for organisationer for 
grundlæggende rettigheder, herunder kvinderettighedsorganisationer og -aktivister.

7 



AD\1209344DA.docx 9/10 PE652.283v03-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft 
overtræder retsstatsprincippet

Referencer 2017/0360R(NLE)

Korresponderende udvalg LIBE

Udtalelse fra
 Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
27.5.2020

Ordfører for udtalelse
 Dato for valg

Evelyn Regner
27.4.2020

Dato for vedtagelse 3.7.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

24
6
3



PE652.283v03-00 10/10 AD\1209344DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

24 +

RE Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou

GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop, Elena Kountoura

EPP Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Christine 
Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria 
Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke

6 -

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

ECR Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

3 0

EPP Rosa Estaràs Ferragut, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lívia Járóka

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


