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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun joulukuussa 2017 
julkaiseman asiakirjan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
Euroopassa,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa1,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2019 antamat suositukset 
nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä WHO:n Euroopan 
aluetoimiston julkaisun seksuaalikasvatuksen standardeista Euroopassa ”Standards for 
Sexuality Education in Europe. A framework for policy-makers, educational and health 
authorities and specialists”,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston toteuttaman toisen hlbti-
tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat, että hlbti-henkilöihin kohdistuva 
suvaitsemattomuus ja väkivalta ovat lisääntyneet Puolassa, ja että kyselyyn vastanneet 
puolalaiset hlbti-henkilöt suhtautuvat täysin epäuskoisesti hallituksen toimiin 
ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi, sillä näihin toimiin uskovien 
henkilöiden osuus on koko unionin alhaisin (vain neljä prosenttia), ja että Puolassa 
niiden vastaajien osuus, jotka välttävät tiettyjä paikkoja, koska pelkäävät pahoinpitelyä, 
ahdistelua tai uhkailua, on unionin suurin (79 prosenttia),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 10, 11, 21, 
35 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan, joka koskee 
unionin perusarvoja, ja SEU-sopimuksen 7 artiklan, joka koskee sen toteamista, milloin 
jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan 
naisten ja miesten tasa-arvosta, SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumisesta sekä korkeatasoisesta koulutuksesta ja ihmisten terveyden korkeatasoisesta 
suojelusta, SEUT-sopimuksen IV osaston henkilöiden, palveluiden ja pääomien 
vapaasta liikkuvuudesta ja SEUT-sopimuksen V osaston vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueesta,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0058.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
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A. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 35 artiklassa vahvistetaan, että ”jokaisella on 
oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin” ja että tavoitteena on varmistaa ”ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu”; ottaa huomioon, että helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tarjoaminen, mukaan 
lukien ehkäisy sekä turvallinen ja laillinen abortti, on osa useita eri ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien oikeus elämään ja ihmisarvoon, oikeus suojeluun epäinhimilliseltä ja 
halventavalta kohtelulta, oikeus terveydenhuoltoon, oikeus yksityisyyteen, oikeus 
koulutukseen ja syrjinnän kielto; ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien epääminen on vastoin YK:n ihmisoikeuskomitean 
ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä;

B. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että ne on vahvistettu 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin; ottaa 
huomioon, että nämä jäsenvaltioille yhteiset arvot, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat 
vapaasti hyväksyneet, muodostavat unionissa asuvien henkilöiden oikeuksien perustan; 
ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 7 artiklassa määrätään mahdollisuudesta pidättää 
väliaikaisesti tietyt perussopimuksista johtuvat jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, mukaan 
lukien äänioikeus neuvostossa, jos on todettu, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja 
jatkuvasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja;

C. ottaa huomioon, että Puolan parlamentin käsiteltävänä on kaksi kansalaisaloitteisiin 
perustuvaa lakiesitystä, joista toisella, abortin kieltämiseen tähtäävällä lakiesityksellä, 
pyritään tiukentamaan Puolan vuonna 1993 perhesuunnittelusta, ihmisen sikiön 
suojelusta ja laillisen raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä annettua lakia, joka on jo 
ennestään yksi EU:n rajoittavimmista aborttilaeista, poistamalla laillinen mahdollisuus 
aborttiin tapauksissa, joissa sikiö on vaikeasti tai hengenvaarallisesti epämuodostunut, 
ja siten kieltämään abortin saanti kokonaan; ottaa huomioon, että toisella, pedofilian 
kieltämiseen tähtäävällä lakiesityksellä, pyritään tekemään opettajien, terveydenhuollon 
työntekijöiden ja muiden kasvatusalan ammattilaisten alaikäisille antamasta 
seksuaalikasvatuksesta rikos, josta voidaan määrätä vankeusrangaistus;

D. ottaa huomioon, että kattava, ikätasolle sopiva ja näyttöön perustuva seksuaalikasvatus 
on avainasemassa, jotta voidaan kehittää lasten ja nuorten taitoja muodostaa terveitä, 
tasa-arvoisia, kasvattavia ja turvallisia suhteita sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa, 
mukaan lukien haitallisten sukupuolinormien ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, 
homofobiaan ja transfobiaan kohdistuvien asenteiden muuttaminen, ehkäistä syrjintää 
sekä hyväksikäytön ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikkia muotoja ja auttaa 
vähentämään teiniraskauksia ja riskinottoa sekä lisätä ehkäisyn käyttöä;

E ottaa huomioon, että Puolan parlamentin alahuone oli oikeudellisesti velvoitettu 
tarkastelemaan kansalaisaloitteisiin perustuvia lakiesityksiä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se aloitti tehtävänsä; ottaa huomioon, että Puolan parlamentti äänesti 
16. huhtikuuta 2020 sen puolesta, että kaksi kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, 
jotka koskevat abortin saantia ja alaikäisten seksuaalikasvatusta, palautetaan 
valiokuntaan; toteaa, että ajankohtia, jolloin parlamentin valiokunnat tutkivat 
lakiesityksiä, ei ole vielä ilmoitettu;
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F. ottaa huomioon, että lakiesitykset, joilla säädettiin tiukoista toimenpiteistä abortin 
kieltämiseksi tai pyrittiin kieltämään lähes kokonaan oikeus aborttiin, aiheuttivat 
vuosina 2016, 2018 ja 2020 naisten ja kansalaisjärjestöjen joukkomielenosoituksia koko 
maassa ja ulkomailla, mukaan lukien naisten nk. Black Monday -lakko vuonna 2016; 
ottaa huomioon, että valitettavasti vuoden 2019 alusta lähtien yli 80 aluetta, maakuntaa 
tai kuntaa on antanut päätöslauselmia, joissa ne ovat julistautuneet vapaiksi niin 
kutsutusta hlbt-ideologiasta, tai ne ovat hyväksyneet kokonaan tai osittain niin 
kutsuttuja alueellisia perheoikeuksien peruskirjoja, joissa syrjitään erityisesti 
yksinhuoltajia ja hlbti-vanhempia ja -henkilöitä ja joilla käytännössä rajoitetaan EU:n 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, ettei Puolan parlamentti hyväksynyt 16. huhtikuuta 2020 
kahta kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, jotka koskevat abortin saantia ja 
alaikäisten kattavaa ja ikätasolle sopivaa seksuaalikasvatusta; pitää valitettavana, ettei 
Puolan parlamentti tiukasti hylännyt näitä kahta lakiesitystä, ja vastustaa näiden 
lakiesitysten palauttamista valiokuntaan käsittelyn jatkamista varten, sillä kumpikin 
niistä vaarantaisi ihmisoikeudet; pitää mahdollista tulevaa äänestystä näistä 
lakiesityksistä mahdollisena uhkana SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistetuille EU:n 
perusperiaatteille, erityisesti ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiselle, 
syrjimättömyydelle ja tasa-arvolle mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvo, sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydelle sekä -oikeuksille ja hlbti-henkilöiden oikeuksille ja 
kansalaisyhteiskunnan työlle;

2. kehottaa Puolan hallitusta ja maan parlamentin jäseniä lopettamaan näiden kahden 
lakiesityksen käsittelyn, koska maassa ja koko Euroopassa on käyty voimakasta, 
tarpeellista ja oikeutettua keskustelua niiden esiin tuomista moraalisista kysymyksistä ja 
ne ovat johtaneet protesteihin ja koska ne vahingoittaisivat peruuttamattomasti 
tuhansien naisten, pariskuntien, perheiden, lasten ja nuorten, joista monet kuuluvat 
yhteiskunnan nuorimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin, elämää ja perusoikeuksia, 
samoin kuin seksuaali- ja lisääntymisterveyden alan kasvattajien, mukaan lukien 
opettajat, kenttätyöntekijät, terveydenhuoltohenkilöstö ja perusoikeusaktivistit, elämää 
ja oikeuksia; pitää erittäin huolestuttavina toistuvia yrityksiä ottaa käyttöön, käsitellä ja 
uudistaa lainsäädäntöä pyrkimyksenä rajoittaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa; kehottaa Puolan parlamentin jäseniä pidättymään uusista yrityksistä rajoittaa 
naisten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia;

3. pitää valitettavina viimeaikaisia lakiesityksiä, joiden mukaan terveydenhuoltolaitoksia 
ei enää oikeudellisesti velvoitettaisi osoittamaan vaihtoehtoista laitosta tapauksissa, 
joissa lääkärit kieltäytyvät abortista henkilökohtaisen vakaumuksen vuoksi; esittää 
uudelleen huolensa omatuntolausekkeen käytöstä ja siitä, että potilaiden ohjaamiseen 
toiseen laitokseen ei ole luotettavia mekanismeja ja että naisilla, joilta on evätty laillisen 
abortin saanti, ei ole oikea-aikaisia muutoksenhakukeinoja; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskevan oikeuden mukaan lääkäreillä ei pitäisi olla mahdollisuutta 
heikentää naisten luovuttamatonta oikeutta saada oikea-aikaisesti kaikkia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluja eikä oikeutta elämään, terveyteen ja yksityisyyteen; 
kehottaa Puolan hallitusta noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
päätöksiä3 ja toteaa tuomioistuimen todenneen, että laillisen abortin saannin esteet 

3 R.R., TYSIAC ja P. and S. v. Puola (valitukset 27617/04, 5410/03, 57375/08).
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loukkaavat käytännössä ihmisoikeuksia, ja kehottaa hallitusta siksi sisällyttämään lakiin 
säännöksen, jonka mukaan epäämistapauksessa terveydenhuoltolaitoksen on osoitettava 
toinen erikoislääkäri tai laitos, joka suorittaa raskaudenkeskeytyksen; kehottaa 
kumoamaan lain, jolla rajoitetaan naisten ja tyttöjen mahdollisuutta saada 
jälkiehkäisypillereitä;

4 toteaa painokkaasti, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevien 
palveluiden kieltäminen on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto, ja 
muistuttaa, että tieteellisesti paikkansapitävän tiedon puute loukkaa yksilöiden oikeutta 
tehdä seksuaali- ja lisääntymisterveyttään ja -oikeuksiaan koskevia tietoon perustuvia 
valintoja;

5. kannustaa Puolan viranomaisia panemaan Euroopan neuvoston Istanbulin 
yleissopimuksen täytäntöön konkreettisesti ja vaikuttavasti etenkin varmistamalla 
voimassa olevan lainsäädännön soveltamisen koko maassa ja tarjoamalla riittävästi 
laadukkaita turvakoteja väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja heidän lapsilleen;

6. on huolissaan naisten oikeuksien heikkenemisestä, kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien jatkuvasta kaventumisesta ja siitä, ettei Puolassa suojella 
riittävästi naisten ja nuorten tyttöjen perusoikeutta terveyteen, ja toteaa, että seksuaali- 
ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, mukaan lukien tiedon saatavuus ja 
itsemääräämisoikeus, ovat tämän oikeuden olennainen osa ja niitä suojataan 
kansainvälisellä oikeudella; on huolissaan myös siitä, että nuoret hlbti-henkilöt 
menettävät oikeutensa ja että heidän mielenterveytensä ja fyysinen turvallisuutensa ovat 
erityisesti vaarassa hallituksen aktivisteihin ja järjestöihin jatkuvasti ratsioiden, 
rahoituksen lopettamisen ja pelottelun avulla kohdistamien iskujen vuoksi;

7. korostaa, että lisääntymisterveyspalvelujen esteetön ja oikea-aikainen saatavuus sekä 
naisten lisääntymiseen liittyvän itsenäisyyden ja päätöksenteon kunnioittaminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä naisten ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon suojelemiseksi; 
muistuttaa, että kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat toistuvasti vahvistaneet, että 
erittäin rajoittavat aborttilait ovat ihmisoikeusnormien vastaisia ja niitä on uudistettava; 
muistuttaa arvostelleensa ankarasti jo 14. syyskuuta 20164 ja 15. marraskuuta 20175 
antamissaan päätöslauselmissa kaikkia lainsäädäntöehdotuksia, joilla kiellettäisiin 
abortti tapauksissa, joissa sikiö on vaikeasti tai hengenvaarallisesti epämuodostunut, 
koska ne johtaisivat laillisen abortin lähes täydelliseen kieltämiseen Puolassa, koska 
suurin osa laillisista aborteista tehdään tällä perusteella;

8. korostaa, että naiset, jotka päättävät keskeyttää raskauden, joko matkustavat toiseen 
maahan saadakseen turvallisia ja laillisia aborttipalveluja tai tekevät kotona 
mahdollisesti vaarallisia toimenpiteitä ja saattavat vaarantaa henkensä näiden 
toimenpiteiden aikana, ja että tämä koskee erityisesti köyhiä naisia; toteaa jälleen, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeutta koskevien palveluiden, kuten turvallisen 
ja laillisen abortin, epääminen on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto;

9. muistuttaa painokkaasti, että sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan kattavan ja 
ikätasolle sopivan tiedon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon saatavuus, 

4 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 95.
5 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 44.
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mukaan lukien seksuaalikasvatus, perhesuunnittelu, ehkäisymenetelmät sekä turvallinen 
ja laillinen abortti, ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan luoda myönteinen ja 
kunnioittava lähestymistapa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuhteisiin sekä mahdollisuus 
riskittömiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa;

10. muistuttaa, että nuorille on annettava voimavaroja ja suojelua tarjoamalla heille 
ikätasolle sopivaa tietoa sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä mahdollistamalla 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon saanti; korostaa, että sen sijaan, että 
sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevan tiedon ja kasvatuksen puute suojelisi nuoria, se 
vaarantaa nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin, koska se tekee heistä, mukaan lukien 
tytöt ja hlbti-nuoret, joihin sukupuolten epätasa-arvo ja sosiaaliset normit erityisesti 
vaikuttavat, alttiita seksuaaliselle riistolle, hyväksikäytölle ja väkivallalle; vaatii, että 
kasvattajia, lääkäreitä ja hoitajia tuetaan, suojellaan ja kannustetaan tarjoamaan näitä 
tietoja;

11. muistuttaa, että kasvatus on paitsi itsessään ihmisoikeus, myös edellytys muiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien toteutumiselle; muistuttaa, että Puolalla on 
kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden mukainen velvollisuus tarjota 
kattavaa, pakollista, ikätasolle sopivaa, standardoitua, näyttöön perustuvaa ja 
tieteellisesti tarkkaa seksuaalikasvatusta; palauttaa mieliin, että tällainen kasvatus on 
välttämätön osa koulujen opetusohjelmaa, jotta voidaan täyttää Maailman 
terveysjärjestön Euroopan osalta antamat nuorten kasvatusta ja suojelua koskevat 
standardit; toteaa, että tällaisessa kasvatuksessa olisi käsiteltävä muun muassa 
seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä, seksuaalisuuden ilmaisemista, 
ihmissuhteita ja suostumuksen antamista sekä annettava tietoa kielteisistä seurauksista 
tai sairauksista, kuten sukupuoliteitse tarttuvista infektioista ja HI-viruksesta, ei-
toivotusta raskaudesta, seksuaalisesta väkivallasta ja haitallisista käytännöistä, kuten 
groomingista ja naisten sukuelinten silpomisesta;

12. kehottaa Puolan hallitusta tuomitsemaan viipymättä alue- ja paikallisviranomaisten 
hyväksymät niin kutsuttujen hlbti-vapaiden alueiden perustamista koskevat 
päätöslauselmat ja toteuttamaan niiden johdosta asianmukaisia oikeudellisia toimia, 
koska ne loukkaavat perusoikeuksia ja lietsovat hlbti+-henkilöihin Puolassa kohdistuvaa 
vihaa, pelkoa ja uhkailua; palauttaa mieliin 18. joulukuuta 2019 antamansa 
päätöslauselman hlbti+-henkilöihin kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, 
mukaan lukien hlbti-vapaat alueet6; kehottaa Puolan hallitusta toteuttamaan 
toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden suojelemiseksi, puuttumaan kaikkiin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja takaamaan yksityishenkilöiden sekä naisten ja hlbti+ 
-henkilöiden etuja ajavien järjestöjen oikeudet ja vapaudet yhteiskunnassa;

13. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 7 artiklan mukainen menettely voidaan käynnistää, jos 
on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa 
tarkoitettuja arvoja; uskoo vahvasti, että naisten, hlbti+-henkilöiden ja muiden 
vähemmistöjen oikeuksien loukkaukset loukkaavat vakavasti SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetuttuja tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoja, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; kehottaa komissiota seuraamaan 
tilannetta ja arvioimaan, rikkovatko hlbti-vapaiden alueiden perustaminen kolmasosaan 

6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101.
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Puolan kunnista, homofobiset lausunnot ja muut vähemmistöjen oikeuksien loukkaukset 
SEU-sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 2 kohdan, SEUT-sopimuksen 21 artiklan ja 
IV ja V osaston sekä perusoikeuskirjan 45 artiklan määräyksiä; kehottaa komissiota sen 
jälkeen käsittelemään lausunnon perusteluineen SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
mukaisesti ja harkitsemaan tarvittaessa asianmukaisen rikkomusmenettelyn 
käynnistämistä; kehottaa komissiota keskeyttämään unionin rakennerahastojen tuen 
maksamisen alueille, joilla sitä olisi käytetty unionin arvoja loukkaaviin 
hlbti+-henkilöiden vastaisiin toimiin; kehottaa neuvostoa käsittelemään näitä 
kysymyksiä käynnissä olevien Puolan tilannetta koskevien kuulemisten yhteydessä;

14. kehottaa Puolan hallitusta sisällyttämään seksuaalisen suuntautumisen sekä sukupuoli-
identiteetin ja -ominaisuudet Puolan rikoslakiin suojeltuina henkilökohtaisina 
ominaisuuksina, jotta Puolan hlbti+-henkilöiden oikeudet voidaan varmistaa;

15. kehottaa tarjoamaan Puolassa kattavaa ja ikätasolle sopivaa kansainvälisten normien 
mukaista koulutusta seksuaalisuudesta ja syrjimättömyydestä, jotta voidaan torjua 
homofobiaa, syrjiviä asenteita, sukupuolistereotypioita sekä seksuaalisuuteen ja 
lisääntymisterveyteen liittyviä myyttejä; kehottaa Puolan hallitusta varmistamaan, että 
nuoret saavat kattavaa, ikätasolle sopivaa ja näyttöön perustuvaa opetusta 
seksuaalisuudesta ja syrjimättömyydestä koulujen opetusohjelmissa eurooppalaisten ja 
kansainvälisten normien mukaisesti ja että päteviä opettajia ja kasvattajia tuetaan, jotta 
tällaista koulutusta voidaan tarjota tosiasioiden pohjalta ja puolueettomasti; kehottaa 
Puolan viranomaisia pidättymään näiden tavoitteiden vastaisen politiikan 
hyväksymisestä ja kaikista kurinpitotoimista opettajia ja kasvattajia vastaan tai heidän 
leimaamisestaan, kun he antavat seksuaalisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvää 
opetusta;

16. kehottaa Puolan hallitusta noudattamaan suosituksia, jotka Euroopan parlamentti esitti 
seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 14. marraskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa7, sekä Euroopan neuvoston ja WHO:n suosituksia;

17. katsoo, että parlamentin hyväksynnän vuosia 2021–2027 koskevalle monivuotiselle 
rahoituskehykselle, johon sisältyy perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, ehtona olisi 
oltava Euroopan unionin arvojen kunnioittaminen; kehottaa jälleen luomaan 
mekanismin, jolla unionin talousarviota suojataan tapauksissa, joissa jäsenvaltioilla on 
yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa, ja on valmis olemaan 
antamatta hyväksyntäänsä monivuotiselle rahoituskehykselle, jos tällaisesta 
mekanismista ei päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen; kehottaa Puolan viranomaisia 
varmistamaan riittävän rahoituksen unionin tason välineiden, kuten monivuotisen 
rahoituskehyksen ja muiden pilottihankkeiden avulla, asettamaan monivuotisen 
rahoituskehyksen rahoituksen perusoikeuksia puolustavien järjestöjen, myös naisten 
oikeuksia ajavien ja hlbti+-henkilöiden järjestöjen, ulottuville, sekä puuttumaan 
lisääntyvään byrokratiaan ja perusoikeuksia puolustavien järjestöjen, myös naisten 
oikeuksia ajavien järjestöjen, ja aktivistien rahoituksen rajoituksiin.

7 
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