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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának „A nők szexuális és reproduktív 
egészsége és jogai Európában” című, 2017. decemberi vitaindító dokumentumára,

– tekintettel az Európai Parlament 2019. november 14-i állásfoglalására a szexuális 
nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban1,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a serdülők szexuális és 
reproduktív egészségére és jogaira vonatkozó, 2019. évi ajánlásaira, és a WHO Európai 
Regionális Irodájának „Az európai szexuális nevelés standardjai: Keret a politikai 
döntéshozók, valamint az oktatási és egészségügyi hatóságok és szakemberek számára” 
című kiadványára;

– tekintettel az Európai Parlament 2019. február 13-i állásfoglalására a nők jogai és a 
nemek közötti egyenlőség érvényesülése terén az Európai Unióban tapasztalható 
visszaesésről2,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által végzett második LMBTI-
felmérés eredményeire, amelyek rámutatnak arra, hogy Lengyelországban nőtt az 
LMBTI-személyekkel szembeni intolerancia és erőszak, és amely szerint a lengyel 
LMBTI-személy válaszadók egyáltalán nem hisznek a kormány előítéletek és 
intolerancia elleni küzdelmében, és az egész EU-ban a legalacsonyabb arányt (csak 4%) 
regisztrálták, továbbá Lengyelországban volt a legmagasabb azon válaszadók aránya, 
akik bizonyos helyeket elkerülnek erőszaktól, zaklatástól vagy fenyegetéstől félve 
(79%);

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (Alapjogi Charta), és különösen annak 
1., 2., 3., 10., 11., 21., 35. és 45. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) az Unió alapvető értékeiről 
szóló 2. cikkére, valamint az EUSZ 2. cikkében említett értékek valamely tagállam általi 
súlyos és tartós megsértésének megállapításáról szóló 7. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a nők és a 
férfiak közötti egyenlőségről szóló 8. cikkére, az EUMSZ társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemről, valamint az oktatásnak, a képzésnek és az emberi egészség védelmének a 
magas szintjéről szóló 9. cikkére, valamint az EUMSZ a személyek, a szolgáltatások és 
a tőke szabad mozgásáról szóló IV. címére és a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségről szóló V. címére,

A. mivel a Charta 35. cikke megerősíti, hogy „A nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0058.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0111.
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megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van megelőző egészségügyi ellátás 
igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez”, és a cél „az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelme”; mivel a hozzáférhető és megfizethető szexuális és 
reproduktív egészség és jogok biztosítása, beleértve a fogamzásgátlást és a biztonságos 
és jogszerű abortuszt, számos emberi joghoz kapcsolódik, ideértve az élethez és 
méltósághoz való jogot, az embertelen és megalázó bánásmóddal szembeni védelmet, 
az egészségügyi ellátáshoz való jogot, a magánélet tiszteletben tartásához való jogot, az 
oktatáshoz való jogot és a megkülönböztetés tilalmát; mivel a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok megtagadása ellentétes az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteivel;

B. mivel az EUSZ 2. cikke kimondja, illetve a nemzetközi emberi jogi szerződések is 
tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul; mivel 
a tagállamok ezen közös – az egyes tagállamok által saját akaratukból magukévá tett – 
értékei alkotják azoknak a jogoknak az alapját, amelyeket az Unióban élők élveznek; 
mivel az EUSZ 7. cikke rendelkezik annak lehetőségéről, hogy valamely tagállamnak a 
Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait – beleértve a szavazati jogokat a 
Tanácsban  – felfüggesszék, ha megállapítást nyert, hogy a tagállam súlyosan és 
tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket;

C. mivel két polgári kezdeményezésű törvénytervezet van a lengyel parlament előtt 
megvitatás céljából, amelyek egyike,  „abortuszstop” néven ismert törvényjavaslat, a 
családtervezésről, az emberi magzat védelméről és a törvényes terhességmegszakításra 
vonatkozó feltételekről szóló –  az abortuszra vonatkozóan az EU-ban már most is  az 
egyik legszigorúbb – 1993. évi lengyel törvény szigorítására irányul, hogy súlyos vagy 
halálos magzati rendellenesség esetén megtagadják az abourtuszhoz való törvényes 
hozzáférést; a másik pedig, a pedofília megszüntetését célzó törvényjavaslat,  a 
kiskorúak tanárok, egészségügyi dolgozók és egyéb oktatási szakemberek általi 
szexuális nevelését tenné börtönbüntetéssel sújtható bűncselekménnyé;

D. mivel az átfogó, életkornak megfelelő és tényeken alapuló szexuális oktatás 
kulcsfontosságú a gyermekek és fiatalok azon képességének kiépítéséhez, hogy 
egészséges, egyenlő, támogató és biztonságos kapcsolatokat alakítsanak ki, és pozitív 
hatást gyakoroljanak a nemek közötti egyenlőségre, többek között azáltal, hogy 
átalakítják a nemi alapú erőszakkal, homofóbiával és transzfóbiával kapcsolatos káros 
nemi normákat és attitűdöket, megelőzik a megkülönböztetést, valamint a bántalmazás 
és a nemi alapú erőszak minden formáját, és hozzájárulnak a serdülőkori terhesség 
csökkentéséhez és a  fogamzásgátlás alkalmazásának növeléséhez;

E mivel a lengyel Szejm jogilag köteles volt a beiktatásától számított hat hónapon belül 
megkezdeni a polgári kezdeményezésű törvénytervezetek vizsgálatát; mivel a lengyel 
parlament 2020. április 16-án a két polgári kezdeményezésű – az abortuszhoz való 
hozzáférés korlátozásáról, illetve a kiskorúak szexuális neveléséről szóló – 
törvénytervezetet visszautalt bizottsági szintre; mivel még nem jelentették be, hogy a 
parlamenti bizottságok mely napokon fogják tanulmányozni a törvénytervezeteket;

F. mivel 2016-ban, 2018-ban és 2020-ban az abortusz elleni korlátozó intézkedéseket 
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előíró vagy az abortuszhoz való jog szinte teljes betiltását megkísérlő törvénytervezetek 
az egész országban és külföldön tömeges tiltakozásokat váltottak ki a nők és a civil 
társadalmi szervezetek részéről, ideértve a nők „fekete hétfő” elnevezésű tiltakozását 
2016-ban; mivel 2019 eleje óta Lengyelországban sajnálatos módon több mint 80 
esetben fordult elő, hogy régiók, járások vagy települések olyan határozatokat fogadtak 
el, amelyekkel az úgynevezett „LMBTI-ideológiától” mentesnek nyilvánították 
magukat, vagy elfogadták a különösen az egyszülős családokra és LMBTI-családokra 
nézve hátrányos megkülönböztetéssel járó „regionális családjogi charták” egészét vagy 
azok egy részét, de facto korlátozva az uniós polgárok szabad mozgását;

1. üdvözli, hogy a lengyel parlament 2020. április 16-án  nem szavazta meg a két polgári 
kezdeményezésű – az abortuszhoz való hozzáférés korlátozásáról, illetve a kiskorúak 
szexuálissal kapcsolatos átfogó neveléséről szóló – törvénytervezetet; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a lengyel parlament nem utasította el kategorikusan ezt a két 
törvénytervezetet, és ellenzi, hogy ezeket további megfontolás céljából visszautalták 
bizottsági szintre, mivel azok aláásnák az emberi jogokat; úgy véli, hogy az e 
törvénytervezetekről való jövőbeli szavazás lehetősége potenciális fenyegetést jelent az 
EUSZ 2. cikkében foglalt uniós alapelvekre, nevezetesen az emberi jogok és az emberi 
méltóság tiszteletben tartására, a megkülönböztetésmentességre és az egyenlőségre, 
többek között a nők és férfiak közötti egyenlőségre, a szexuális és reproduktív 
egészségre és jogokra, az LMBTI-jogokra és a civil társadalom munkájára;

2. felhívja a lengyel kormányt és a lengyel parlamenti képviselőket, hogy ne folytassa a 
két törvénytervezet vizsgálatát, mivel erőteljes, szükséges és legitim vita bontakozott ki 
az országban és Európa-szerte az általuk felvetett erkölcsi kérdések és tiltakozások 
folytán, és mivel – különösen a fiatalok és a leginkább kiszolgáltatott helyzetben levők 
között – sok ezer nő, pár, család, gyermek és serdülő életét és alapjogait sértenék 
visszafordíthatatlanul, csakúgy mint a reproduktív egészséggel foglalkozó nevelők, 
például tanárok, segítők, egészségügyi személyzet és jogvédő aktivisták életét és jogait; 
mély aggodalmát fejezi ki a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a 
korlátozását célzó jogszabályok és jogszabály-módosítások előterjesztésére és 
megvitatására irányuló ismétlődő kísérletek miatt; sürgeti a lengyel parlamenti 
képviselőket, hogy tartózkodjanak minden olyan további kísérlettől, amely a nők és a 
serdülők szexuális és reproduktív egészségének és jogainak korlátozására irányul;

3. sajnálatát fejezi ki a közelmúltban végrehajtott jogalkotási javaslat miatt, amelyek 
értelmében az egészségügyi létesítmények jogilag már nem kötelezhetők arra, hogy egy 
alternatív létesítményt jelöljenek meg abban az esetben, ha az orvosok személyes 
meggyőződésük miatt megtagadják az abortusz elvégzését; ismételten aggodalmának ad 
hangot a lelkiismereti záradék alkalmazása miatt, beleértve a gyakorlatban az 
abortuszhoz való hozzáférésre vonatkozó megbízható beutalási mechanizmus hiányát, 
valamint gyorsan lefolytatható fellebbezési eljárások hiányát azon nők esetében, akiktől 
megtagadták a terhességmegszakítást; emlékeztet arra, hogy az emberi jogi 
jogszabályok értelmében az orvosok nem áshatják alá a nők azon elidegeníthetetlen 
jogát, hogy időben hozzáférjenek a szexuális és reproduktív egészségügyi 
szolgáltatások teljes köréhez, valamint az élethez, az egészséghez és a magánélethez 
való jogot; felszólítja a lengyel kormányt, hogy hajtsa végre az Emberi Jogok Európai 
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Bírósága által hozott ítéleteket3, amelyek kimondták, hogy a törvényes abortuszhoz való 
hozzáférés akadályozása a gyakorlatban sérti az emberi jogokat, és ezért foglaljon bele a 
jogszabályba egy olyan rendelkezést, amely előírja, hogy elutasítás esetén az 
egészségügyi létesítménynek meg kell jelölnie egy másik szakorvost vagy létesítményt, 
amely lefolytatja a terhességmegszakítást; szorgalmazza, hogy vonják vissza a nők és a 
lányok sürgősségi fogamzásgátló tablettához való hozzáférését korlátozó törvényt;

4. határozottan megerősíti, hogy a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos szolgáltatások megtagadása a nők és lányok elleni erőszak egyik formája, 
és emlékeztet arra, hogy a tudományosan pontos információk hiánya sérti az egyének 
azon jogát, hogy tájékozott döntéseket hozzanak a saját szexuális és reproduktív 
egészségükkel és jogaikkal kapcsolatban;

5. ösztönzi a lengyel hatóságokat, hogy hajtsák végre a gyakorlatban és hatékonyan az 
Európa Tanács isztambuli egyezményét, különösen azáltal, hogy az egész országban 
biztosítják a meglévő jogszabályok alkalmazását, valamint megfelelő számú és 
minőségű menedékotthont biztosítanak az erőszak áldozatává váló nők és gyermekeik 
számára;

6. aggodalmát fejezi ki a nők jogainak elvesztésével kapcsolatos reakciók, a civil 
társadalom mozgástere csökkenésének tendenciája, valamint a nők és a serdülő lányok 
egészséghez való alapvető emberi joga lengyelországi védelmének elégtelen szintje 
miatt, amelyek közül a szexuális és reproduktív egészség és a kapcsolódó jogok – 
beleértve az információhoz való hozzáférést és az önrendelkezést is – a nemzetközi jog 
által védett alapvető elem; aggodalmát fejezi ki továbbá a fiatal LMBTI-személyek 
jogainak elvesztése miatt, akiknek mentális egészségét és testi biztonságát különösen 
veszélyeztetik az aktivisták és szervezeteket razziák, finanszírozásmegvonások és 
megfélemlítések formájában érő folyamatos kormányzati támadások;

7. hangsúlyozza, hogy a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan és 
időben történő hozzáférés, valamint a nők reproduktív autonómiájának és 
döntéshozatalának tiszteletben tartása alapvető fontosságú a nők emberi jogainak és a 
nemek közötti egyenlőségnek a védelme szempontjából; emlékeztet arra, hogy a 
nemzetközi emberi jogi szervezetek ismételten megerősítették, hogy az abortuszra 
vonatkozó, erősen korlátozó jogszabályok ellentétesek az emberi jogi normákkal, és 
azokat át kell alakítani; emlékeztet rá, hogy a Parlament már 2016. szeptember 14-i4 és 
2017. november 15-i állásfoglalásában5 is határozottan bírált minden olyan jogalkotási 
javaslatot, amely a magzat súlyos vagy élettel összeegyeztethetetlen rendellenessége 
esetén tiltaná az abortuszt, lényegében megtiltva ezzel az abortuszt Lengyelországban, 
mivel a legtöbb jogszerű abortuszt ezen az alapon hajtják végre;

8. hangsúlyozza, hogy a terhesség megszakítása mellett döntő nők vagy egy másik 
országba utaznak, hogy biztonságos és legális abortuszt vegyenek igénybe, vagy – 
különösen a szegény nők – otthon maradva potenciálisan nem biztonságos eljárásokon 
mennek keresztül, és ezen eljárások során életüket kockáztathatják; megismétli, hogy a 
szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások, köztük a 

3 R. R., Tysiac, P. és S. kontra Lengyelország (27617/04., 5410/03., 57375/08. sz. kereset)
4 HL C 204., 2018.6.13., 95. o.
5 HL C 356., 2018.10.4., 44. o.
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biztonságos és legális abortusz megtagadása a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak 
formájának minősül;

9. határozottan megismétli, hogy a szexuális és szexualitással kapcsolatos átfogó és az 
életkornak megfelelő tájékoztatáshoz való hozzáférés, valamint a szexuális és 
reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés – beleértve a szexuális nevelést, a 
családtervezést, a fogamzásgátló módszereket és a biztonságos és legális abortuszt – 
alapvető fontosságú a szexualitás és a szexuális kapcsolatok pozitív és tiszteletteljes 
megközelítésének kialakításához, valamint a kényszertől, megkülönböztetéstől és 
erőszaktól mentes szexuális tapasztalatok megszerzésének lehetősége szempontjából;

10. ismételten hangsúlyozza, hogy a fiatalokat meg kell erősíteni és védeni kell a nemre és a 
szexualitásra, valamint a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésre vonatkozó, életkornak megfelelő tájékoztatás révén; hangsúlyozza, hogy a 
szexuális és szexualitással kapcsolatos tájékoztatás és oktatás hiánya a fiatalok védelme 
helyett veszélyezteti a fiatalok biztonságát és jólétét, mivel kiszolgáltatottá teszi őket a 
szexuális kizsákmányolással, bántalmazással és erőszakkal szemben, ideértve a 
lányokat és a fiatal LMBTI-személyeket is, akiket különösen érintenek a a nemi és 
társadalmi normák és a nemi egyenlőtlenség; kéri, hogy támogassák, védjék és 
ösztönözzék az oktatókat, az orvosokat és a gondozókat ezen információk rendelkezésre 
bocsátására;

11. emlékeztet arra, hogy az oktatás – amellett, hogy önálló emberi jog – az egyéb alapvető 
jogok és szabadságok gyakorlásának előfeltétele; emlékeztet arra, hogy a nemzetközi 
emberi jogi jogszabályok értelmében Lengyelország kötelessége, hogy átfogó, kötelező, 
életkornak megfelelő, szabványosított, bizonyítékokon alapuló és tudományosan 
pontos, átfogó szexuális oktatást biztosítson; emlékeztet, hogy az ilyen nevelés az 
iskolai tanterv szükséges része kell legyen ahhoz, hogy a fiatalok oktatása és védelme 
érdekében megfeleljen az Egészségügyi Világszervezet európai normáinak; megerősíti, 
hogy az ilyen oktatásnak ki kell terjednie a szexuális irányultságra és a nemi identitásra, 
a szexuális önkifejezésre, a kapcsolatokra és a beleegyezésre, valamint a negatív 
következményekre vagy körülményekre, például a szexuális úton terjedő betegségekre 
és a HIV-re, a nem szándékos terhességre, a szexuális erőszakra és az olyan káros 
gyakorlatokra, mint a gyermekek elcsábítása és a női nemi szervek megcsonkítása;

12. felszólítja a lengyel kormányt, hogy sürgősen ítélje el és tegyen megfelelő jogi 
intézkedéseket a lengyelországi úgynevezett „LMBT-mentes övezetekre” vonatkozó 
regionális és települési döntések ellenében, amelyek megsértik az alapvető jogokat és 
erősítik a gyűlöletet és a félelmet az LMBTI+ személyek irányában, veszélyeztetve őket 
Lengyelországban; emlékeztet az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános 
megkülönböztetésről és gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről 
szóló, 2019. december 18-i állásfoglalására6, sürgeti a lengyel kormányt, hogy tegyen 
lépéseket az LMBTI+ személyek védelme érdekében, foglalkozzon az emberi jogok 
megsértésének valamennyi esetével, és garantálja a nők és az LMBTI+ személyek 
érdekeit képviselő társadalmi egyének és szervezetek jogait és szabadságait;

13. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 7. cikke elindítható, ha fennáll a 2. cikkben említett 
közös értékek valamely tagállam általi súlyos megsértésének egyértelmű veszélye; 

6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0101.



PE652.283v03-00 8/11 AD\1209344HU.docx

HU

határozottan úgy véli, hogy a nők, az LMBTI+ személyek és más kisebbségek jogainak 
megsértése súlyosan sérti az egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartásának az 
EUSZ 2. cikkében rögzített értékeit, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait; 
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a helyzetet annak értékelése érdekében, 
hogy a lengyel önkormányzatok egyharmadában az LMBTI-mentes övezetek 
létrehozása, a homofób nyilatkozatok és a kisebbségek jogainak egyéb megsértése sérti-
e az EUSZ 2. cikkét, az EUSZ 3. cikkének (2) bekezdését, az EUMSZ 21. cikkét, az 
EUMSZ IV. és V. címét, valamint a Charta 45. cikkét; következésképpen felhívja a 
Bizottságot, hogy az EUMSZ 258. cikkével összhangban vizsgálja meg az indokolással 
ellátott véleményt, és adott esetben mérlegelje a megfelelő kötelezettségszegési eljárás 
megindítását; sürgeti a Bizottságot, hogy függesszen fel minden további uniós 
strukturális finanszírozást azokban a régiókban, ahol azt az uniós értékeket sértő, 
LMBTI+ elleni fellépésekre használták volna fel; felszólítja a Tanácsot, hogy a 
lengyelországi helyzetről szóló jelenlegi meghallgatásai keretében foglalkozzon ezekkel 
a kérdésekkel;

14. kéri a lengyel kormányt, hogy a büntető törvénykönyvbe illessze be a szexuális 
irányultságot, a nemi identitást és a nemi jellemzőket mint védett személyes jellemzőket 
az LMBTI+ személyek jogainak biztosítása érdekében Lengyelországban;

15. a nemzetközi normáknak és életkornak megfelelő  megfelelő szexuális és 
megkülönböztetésellenes oktatást szorgalmaz Lengyelországban, a homofóbia, a 
diszkriminatív attitűdök, a nemi sztereotípiák, valamint a szexualitással és a reproduktív 
egészséggel kapcsolatos mítoszok leküzdése érdekében; felszólítja a lengyel kormányt 
annak biztosítására, hogy az európai és nemzetközi normákkal összhangban az iskolai 
tanterv keretében átfogó, életkornak megfelelő, bizonyítékokon alapuló szexualitásra és 
a megkülönböztetésmentességre vonatkozó oktatásban részesüljenek a fiatalok, 
valamint annak biztosítására, hogy a képesített tanárokat és oktatókat támogassák ennek 
tényszerű és objektív módon történő lebonyolításában; felszólítja a lengyel hatóságokat, 
hogy tartózkodjanak az e célkitűzésekkel ellentétes politikák elfogadásától, valamint 
minden fegyelmi intézkedéstől a tanárokkal és oktatókkal szemben a szexualitással és a 
megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos tanításaikért, illetve azok 
megbélyegzésétől;

16. kéri a lengyel hatóságokat, hogy vegyék figyelembe az Európai Parlament által 2019. 
november 14-i állásfoglalásában a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról 
megfogalmazott ajánlásokat7, valamint az Európa Tanács és a WHO ajánlásait.

17. úgy véli, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez 
– amely magában foglalja a Jogok és értékek programot – a Parlament egyetértését az 
Európai Unió értékeinek tiszteletben tartásától kell függővé tenni; megismétli arra 
irányuló kérését, hogy biztosítsanak az uniós költségvetés védelmére irányuló 
mechanizmust a jogállamiság tekintetében az egyes tagállamokban általánossá váló 
hiányosságok esetére, és készen áll arra, hogy az ilyen mechanizmusra vonatkozó 
politikai megállapodás elmaradása esetén ne adja egyetértését a többéves pénzügyi 
kerethez; felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy uniós szintű eszközök, például a 
többéves pénzügyi keret és más kísérleti projektek révén biztosítsanak megfelelő 

7 
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finanszírozást ahhoz, hogy a többéves pénzügyi keretet az alapvető jogokkal foglalkozó 
szervezetek – többek között a nők jogaival foglalkozó szervezetek és az LMBTI+ 
szervezetek – rendelkezésére bocsássák, és foglalkozzanak az alapvető jogokkal 
foglalkozó szervezetek, köztük a nőjogi szervezetek és aktivisták növekvő 
bürokratizálódására és pénzügyi korlátozására.
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