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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο «Women’s sexual and reproductive health and 
rights in Europe» (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία1,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) του 2019 
σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των 
εφήβων, καθώς και τα πρότυπα που εξέδωσε το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για 
την Ευρώπη με τίτλο «Standards for sexuality education in Europe: a framework for 
policy makers, educational and health authorities and specialists» (Πρότυπα για τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη:  ένα πλαίσιο για τους φορείς χάραξης 
πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 
2019, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των 
φύλων στην ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ που 
διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην οποία 
επισημαίνεται αύξηση της μισαλλοδοξίας και της βίας στην Πολωνία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ και η απόλυτη δυσπιστία των Πολωνών ερωτηθέντων ΛΟΑΔΜ απέναντι 
στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας από την κυβέρνηση, 
δυσπιστία που αποτυπώνεται με το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην ΕΕ (μόνο 
4 %), ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των Πολωνών ερωτηθέντων που απάντησαν ότι 
αποφεύγουν να πηγαίνουν σε ορισμένα μέρη διότι φοβούνται ότι θα δεχτούν επίθεση, 
παρενόχληση ή απειλές ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ (79 %),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 
1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 και 45,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σχετικά με 
τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης, καθώς και το άρθρο 7 της ΣΕΕ, σχετικά με τη 
διαπίστωση της ύπαρξης σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος των 
αξιών του άρθρου 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το άρθρο 9 της 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
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ΣΛΕΕ, σχετικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, τον τίτλο IV 
της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και 
των κεφαλαίων, καθώς και τον τίτλο V της ΣΛΕΕ σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, «κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα 
υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές», εξασφαλίζεται δε «υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης και της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, συνδέεται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ 
των οποίων το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, την προστασία από την 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων αντιβαίνει στις αποφάσεις της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ΕΣΔΑ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, 
καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ και κατοχυρώνονται στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές, οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις 
οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν προσυπογράψει ελεύθερα, αποτελούν το θεμέλιο των 
δικαιωμάτων όλων των προσώπων που ζουν στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 7 της ΣΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων τα 
οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς ένα κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο, εφόσον διαπιστωθεί η 
ύπαρξη σοβαρής και διαρκής παραβίασης από το εν λόγω κράτος μέλος των αξιών του 
άρθρου 2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο προτάσεις νόμου που προέρχονται από πρωτοβουλίες 
πολιτών βρίσκονται ενώπιον του Κοινοβουλίου της Πολωνίας και μία από αυτές, 
γνωστή και ως νομοσχέδιο «σταματήστε τις αμβλώσεις», επιδιώκει την αυστηροποίηση 
της Πράξης του 1993 σχετικά με τον «σχεδιασμό της οικογένειας, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των παιδιών», που είναι ήδη από τις πλέον 
περιοριστικές νομοθεσίες στην ΕΕ σχετικά με την άμβλωση, προκειμένου να αρθεί η 
νόμιμη πρόσβαση σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας ανωμαλίας του εμβρύου σε 
άμβλωση, ουσιαστικά απαγορεύοντάς την· η δεύτερη πρόταση, γνωστή και ως 
νομοσχέδιο «σταματήστε την παιδεραστία» επιδιώκει να καταστήσει την παροχή 
σεξουαλικής αγωγής σε ανηλίκους από εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, ποινικό αδίκημα που 
τιμωρείται με φυλάκιση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία και 



AD\1209344EL.docx 5/12 PE652.283v03-00

EL

τεκμηριωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι καίριας σημασίας προκειμένου παιδιά 
και νέοι να αναπτύσσουν υγιείς, ισότιμες, γόνιμες και ασφαλείς σχέσεις και έχει θετικό 
αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων με το μετασχηματισμό των 
επιβλαβών έμφυλων προτύπων και συμπεριφορών ως προς την έμφυλη βία, την 
ομοφοβία και τρανσφοβία, προλαμβάνει τις διακρίσεις και όλες τις μορφές 
κακοποίησης και της βίας με βάση το φύλο, και συμβάλλει στη μείωση της 
εγκυμοσύνης των εφήβων, στη μείωση της ανάληψης κινδύνων και στην αύξηση της 
χρήσης αντισύλληψης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sejm (Πολωνική Δίαιτα) είχε νομική υποχρέωση να εξετάσει 
τις προτάσεις νόμου που προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών εντός έξι μηνών από 
την ανάληψη των καθηκόντων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Απριλίου 2020, το 
πολωνικό κοινοβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου 
που προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση 
και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τους ανήλικους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές θα εξετάσουν τα νομοσχέδια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016, το 2018 και το 2020 τα νομοσχέδια για την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων κατά των αμβλώσεων ή για την απόπειρα επιβολής σχεδόν 
πλήρους απαγόρευσης όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση προκάλεσαν μαζικές 
διαμαρτυρίες από γυναίκες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη τη 
χώρα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Δευτέρας, της απεργίας 
των γυναικών το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, από τις αρχές του 2019, 
περισσότερες από 80 περιφέρειες, κομητείες ή δήμοι έχουν εγκρίνει ψηφίσματα με τα 
οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώνες απαλλαγμένες από την επονομαζόμενη 
«ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ» ή ενέκριναν το σύνολο ή μέρος των «Περιφερειακών χαρτών 
για τα δικαιώματα των οικογενειών» και εισάγουν διακρίσεις, ιδίως εις βάρος των 
μονογονεϊκών οικογενειών και των γονέων και ατόμων ΛΟΑΔΜ και, εκ των 
πραγμάτων, περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο δεν 
ενέκρινε τις δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών σχετικά 
με την πρόσβαση στην άμβλωση και την ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την εκάστοτε 
ηλικία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τους ανηλίκους· εκφράζει την απογοήτευσή 
του για το γεγονός ότι το πολωνικό κοινοβούλιο δεν απέρριψε κατηγορηματικά αυτά τα 
δύο νομοσχέδια και αντιτίθεται στην αναπομπή των νομοσχεδίων σε επιτροπή για 
περαιτέρω εξέταση, δεδομένου ότι καθένα από αυτά θα έθιγε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· πιστεύει ότι η προοπτική πιθανής μελλοντικής ψηφοφορίας επί των εν 
λόγω νομοσχεδίων αποτελεί δυνητική απειλή για τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ιδίως τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση των διακρίσεων και 
την ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς 
και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και 
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και του έργου της κοινωνίας των πολιτών·

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση  και τα μέλη του πολωνικού κοινοβουλίου να παύσουν 
την εξέταση των δύο προτάσεων νόμου, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει μια έντονη, 
αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση απόψεων, τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας των ηθικών ζητημάτων που αυτά εγείρουν και τις 
αντιδράσεις που προκαλούν, και δεδομένου επίσης ότι η ζωή και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα χιλιάδων γυναικών, ζευγαριών, οικογενειών, παιδιών και εφήβων, με 
πολλούς εξ αυτών να αποτελούν τα πιο νέα και πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, θα 
μπορούσαν να θιγούν ανεπανόρθωτα, όπως επίσης και η ζωή και τα δικαιώματα 
παιδαγωγών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μεταξύ των οποίων 
εκπαιδευτικοί, εξειδικευμένοι σύμβουλοι, προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης και 
υπέρμαχοι δικαιωμάτων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επανειλημμένες 
απόπειρες εισαγωγής, εξέτασης και μεταρρύθμισης νομοθεσιών με σκοπό τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· παροτρύνει 
τους βουλευτές του πολωνικού κοινοβουλίου να μην προβούν σε καμία περαιτέρω 
απόπειρα περιορισμού της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών και των εφήβων·

3. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις, βάσει των 
οποίων οι ιατρικές μονάδες δεν θα είναι πλέον εκ του νόμου υποχρεωμένες να 
παραπέμπουν σε εναλλακτικές ιατρικές μονάδες σε περίπτωση που οι γιατροί, λόγω 
προσωπικών πεποιθήσεων, αρνηθούν να πραγματοποιήσουν άμβλωση· επαναλαμβάνει 
τις ανησυχίες του σχετικά με τη χρήση της ρήτρας επίκλησης λόγων συνείδησης, 
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αξιόπιστων μηχανισμών παραπομπής και της μη 
έγκαιρης προσφυγής για τις γυναίκες που στερούνται νόμιμης πρόσβασης στην 
άμβλωση· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους γιατρούς να υπονομεύουν τα αναφαίρετα 
δικαιώματα των γυναικών σε ό, τι αφορά την έγκαιρη πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και το δικαίωμα στη ζωή, την 
υγεία και την ιδιωτικότητα· καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου3, το οποίο 
έχει αποφανθεί ότι τα εμπόδια στην πρόσβαση σε νόμιμες αμβλώσεις στην πράξη 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει στη 
νομοθεσία έναν κανόνα που ορίζει ότι, σε περίπτωση άρνησης, η ιατρική μονάδα 
πρέπει να υποδεικνύει άλλον ειδικό ή άλλη μονάδα για τον χειρισμό της άμβλωσης· 
ζητεί την κατάργηση της νομοθεσίας που περιορίζει την πρόσβαση γυναικών και 
κοριτσιών στο χάπι επείγουσας αντισύλληψης·

4. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων συνιστά μορφή βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών και υπενθυμίζει ότι η μη διαθεσιμότητα επιστημονικά 
ακριβών πληροφοριών συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τη δική τους σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

5. ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να εφαρμόζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με 
τη διασφάλιση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ολόκληρη τη χώρα, 
καθώς και την παροχή επαρκούς αριθμού και κατάλληλης ποιότητας καταφυγίων για 
τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα βίας και για τα παιδιά τους·

3 R.R., TYSIAC και P. και S. κατά Πολωνίας (αριθ. προσφυγής 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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6. εκφράζει την ανησυχία του για την αντίδραση στην απώλεια των δικαιωμάτων των 
γυναικών, την τάση προς συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών και το 
ανεπαρκές επίπεδο προστασίας στην Πολωνία του θεμελιώδους ανθρώπινου 
δικαιώματος των γυναικών και των εφήβων στην υγεία, της οποίας η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στην ενημέρωση και την αυτοδιάθεση, αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα που 
προστατεύεται από τη νομοθεσία σε διεθνές επίπεδο· εκφράζει επίσης ανησυχία για την 
απώλεια των δικαιωμάτων των νέων ΛΟΑΔΜ, των οποίων η ψυχική υγεία και η 
σωματική ασφάλεια διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων 
εναντίον ακτιβιστών και οργανώσεων από την κυβέρνηση, μέσω εφόδων, διακοπής της 
χρηματοδότησης και εκφοβισμού·

7. υπογραμμίζει ότι η απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής 
υγείας και ο σεβασμός της αναπαραγωγικής αυτονομίας και λήψης αποφάσεων των 
γυναικών είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς οργανισμοί για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι ιδιαιτέρως 
περιοριστικές νομοθεσίες για τις αμβλώσεις είναι αντίθετες στα πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να μεταρρυθμιστούν· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ήδη επικρίνει έντονα, στα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 
20164 και της 15ης Νοεμβρίου 20175, κάθε νομοθετική πρόταση για την απαγόρευση 
της άμβλωσης σε περιπτώσεις σοβαρής ή θανατηφόρας βλάβης του εμβρύου, η οποία 
απαγορεύει ουσιαστικά την πρόσβαση σε φροντίδα διακοπής της κύησης στην 
Πολωνία, δεδομένου ότι η πλειονότητα των νόμιμων αμβλώσεων πραγματοποιούνται 
σε αυτή τη βάση·

8. τονίζει ότι οι γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν να τερματίσουν μια εγκυμοσύνη, είτε 
ταξιδεύουν σε άλλη χώρα για να λάβουν υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της 
κύησης, είτε υποβάλλονται σε δυνητικά μη ασφαλείς επεμβάσεις κατ’ οίκον και 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εν λόγω 
επεμβάσεων, ιδίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις φτωχών γυναικών· επαναλαμβάνει 
ότι η άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, συνιστά 
μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

9. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την 
εκάστοτε ηλικία πληροφόρηση σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα, καθώς και η 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού 
προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης, είναι καίριας σημασίας για τη διαμόρφωση μιας θετικής, με σεβασμό 
προσέγγισης όσον αφορά τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και 
για τη δυνατότητα σύναψης σεξουαλικών σχέσεων, χωρίς κινδύνους, εξαναγκασμό, 
διακρίσεις και βία·

10. επαναλαμβάνει ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη χειραφέτηση και την 
προστασία των νέων μέσω κατάλληλης για την εκάστοτε ηλικία πληροφόρησης σχετικά 

4 ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 95.
5 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 44.
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με το σεξ και τη σεξουαλικότητα, καθώς και μέσω της πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· τονίζει ότι η 
έλλειψη πληροφόρησης και διαπαιδαγώγησης σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα 
όχι μόνο δεν προστατεύει τους νέους αλλά θέτει, αντιθέτως, σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και την ευημερία τους διότι τους καθιστά ευάλωτους στη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
κακοποίηση και βία, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ 
νεαρής ηλικίας, που πλήττονται ιδιαιτέρως από την ανισότητα μεταξύ των φύλων και 
τους κοινωνικούς κανόνες· ζητεί τη στήριξη, την προστασία και την ενθάρρυνση των 
παιδαγωγών, των γιατρών και των φροντιστών ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις 
εν λόγω πληροφορίες·

11. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, επιπλέον του ότι αποτελεί αυτοτελές ανθρώπινο 
δικαίωμα, συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η Πολωνία έχει καθήκον να παρέχει ολοκληρωμένη, υποχρεωτική, 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία, τυποποιημένη, τεκμηριωμένη και επιστημονικά 
ακριβή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· υπενθυμίζει ότι η διαπαιδαγώγηση αυτή αποτελεί 
απαραίτητο μέρος του σχολικού προγράμματος διδασκαλίας, ώστε να τηρούνται τα 
πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη με σκοπό την 
εκπαίδευση και την προστασία των νέων· διαβεβαιώνει ότι η εν λόγω διαπαιδαγώγηση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έμφυλη ταυτότητα, τη 
γενετήσια έκφραση, τις σεξουαλικές σχέσεις και τη σεξουαλική συναίνεση, καθώς και 
την πληροφόρηση σχετικά με αρνητικά αποτελέσματα ή παθήσεις, όπως οι σεξουαλικά 
μεταδιδόμενες λοιμώξεις και ο ιός HIV, η ακούσια εγκυμοσύνη, η σεξουαλική βία και 
οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως η αθέμιτη προσέγγιση παιδιών μέσω διαδικτύου και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων εξωτερικών γεννητικών οργάνων·

12. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να καταδικάσει επειγόντως τις αποφάσεις 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» 
στην Πολωνία, οι οποίες παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν μίσος, 
δημιουργούν φόβο και οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη 
χώρα, καθώς και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των εν λόγω 
αποφάσεων· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ6· καλεί την πολωνική 
κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, να 
αντιμετωπίσει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εγγυηθεί τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και των οργανώσεων στην κοινωνία, που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+·

13. υπενθυμίζει ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 της ΣΕΕ, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 από κράτος 
μέλος· πιστεύει ακράδαντα ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και άλλων μειονοτήτων συνιστούν σοβαρή παραβίαση των αξιών 
της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, που κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση, 

6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.
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προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η δημιουργία ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ στο ένα 
τρίτο των πολωνικών δήμων, οι ομοφοβικές δηλώσεις και οι λοιπές παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 της ΣΕΕ, του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, του άρθρου 21 της ΣΛΕΕ, των τίτλων IV και V της 
ΣΛΕΕ και του άρθρου 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· καλεί, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εξετάσει μια αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 
258 της ΣΛΕΕ και, στην περίπτωση αυτή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει την 
κατάλληλη διαδικασία επί παραβάσει· παροτρύνει την Επιτροπή να αναστείλει 
περαιτέρω τη διαρθρωτική χρηματοδότηση της ΕΕ στις περιφέρειες όπου θα είχε 
χρησιμοποιηθεί για δράσεις κατά των ΛΟΑΔΜ+ που παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ· 
ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο των τρεχουσών 
ακροάσεών του σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία·

14. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συμπεριλάβει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
έμφυλη ταυτότητα και τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά στον Ποινικό Κώδικα ως 
προστατευόμενα προσωπικά χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα 
όλων των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

15. ζητεί ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία σεξουαλική αγωγή και 
διαπαιδαγώγηση κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στην Πολωνία, 
για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, των στάσεων που εισάγουν διακρίσεις, των 
έμφυλων στερεοτύπων και των μυθευμάτων σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία· καλεί την πολωνική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία, τεκμηριωμένη 
σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση κατά των διακρίσεων στο σχολικό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και να διασφαλίσουν ότι οι 
καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές λαμβάνουν στήριξη για την παροχή της εν 
λόγω εκπαίδευσης ώστε να το πράττουν με τεκμηριωμένο και αντικειμενικό τρόπο· 
ζητεί από τις πολωνικές αρχές να μην εγκρίνουν κάποια πολιτική που αντιτίθεται στους 
στόχους αυτούς και να μη θεσπίσουν κανένα πειθαρχικό μέτρο το οποίο είτε τάσσεται 
κατά των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών είτε συνεπάγεται τον στιγματισμό τους, 
λόγω της παροχής εκ μέρους τους μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης κατά των διακρίσεων·

16. καλεί τις πολωνικές αρχές να συμμορφωθούν με τις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία7, καθώς και με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΠΟΥ·

17. πιστεύει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», θα πρέπει να εξαρτάται από την 
τήρηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του όσον 
αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα 
κράτη μέλη, και είναι προετοιμασμένο να μην δώσει τη συναίνεσή του για το ΠΔΠ εάν 
δεν επιτευχθεί πολιτική συμφωνία επί του εν λόγω μηχανισμού· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών μέσων, όπως το ΠΔΠ 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058
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και άλλα πιλοτικά έργα, ώστε να καταστεί το ΠΔΠ διαθέσιμο στις οργανώσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ+, και να αντιμετωπίσουν την αύξηση της γραφειοκρατίας 
και τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση των οργανώσεων για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών 
και των ακτιβιστών.
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