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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus: 

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada decembra tematisko 
dokumentu “Sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Eiropā”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās 
izglītības kriminalizāciju Polijā1,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2019. gada ieteikumus par 
pusaudžu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām un PVO Eiropas reģionālā 
biroja publikāciju “Seksualitātes izglītības standarti Eiropā. Satvars politikas 
veidotājiem, izglītības un veselības aizsardzības iestādēm un speciālistiem”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret 
sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā Pamattiesību aģentūras veiktā otrā LGBTI apsekojuma rezultātus, kas 
apliecina, ka Polijā ir pieaugusi neiecietība un vardarbība pret LGBTI personām, ka 
Polijas LGBTI respondenti vispār netic valdības cīņai pret aizspriedumiem un 
neiecietību (zemākais īpatsvars ES kopumā – tikai 4 %) un, ka Polija ir valsts ar 
vislielāko tādu respondentu īpatsvaru, kuri izvairās no konkrētām vietām, baidoties no 
uzbrukumiem, aizskaršanas vai draudiem (79 %),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta) un jo īpaši tās 1.,2., 3., 10., 
11., 21., 35. un 45. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu par Savienības 
pamatvērtībām un LES 7. pantu par tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts 
vairākkārt nopietni pārkāpusi 2. pantā minētās vērtības,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu par sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un 9. pantu par sociālās atstumtības apkarošanu un par augsta līmeņa 
izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanu, LESD IV sadaļu par 
personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un LESD V sadaļu 
par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu,

A. tā kā Hartas 35. pantā ir noteikts, ka “ikvienai personai ir tiesības uz profilaktisko 
veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti valstu tiesību 
aktos un praksē”, un noteikts mērķis nodrošināt “augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni”; tā kā pieejamas un cenas ziņā pieņemamas seksuālās un reproduktīvās 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0058.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.



PE652.283v03-00 4/10 AD\1209344LV.docx

LV

veselības un tiesību, tostarp kontracepcijas un droša un legāla aborta, nodrošināšana ir 
saistīta ar dažādām cilvēktiesībām, tostarp tiesībām uz dzīvību un cieņu, aizsardzību 
pret necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tiesībām uz veselības aprūpi, tiesībām uz 
privātumu, tiesībām uz izglītību un diskriminācijas aizliegumu; tā kā seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību liegšana ir pretrunā ANO Cilvēktiesību komitejas un 
ECTK nolēmumiem;

B. tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, 
ievērošanu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un nostiprināts 
starptautiskajos cilvēktiesību līgumos; tā kā šīs vērtības, kas ir kopīgas visām 
dalībvalstīm un ko visas dalībvalstis ir brīvprātīgi apņēmušās ievērot, ir Savienības 
iedzīvotāju tiesību pamats; tā kā LES 7. pantā ir paredzēta iespēja apturēt dažas tiesības, 
kas izriet no Līgumu piemērošanas kādai dalībvalstij, tostarp balsstiesības Padomē, ja ir 
konstatēts, ka kāda dalībvalsts ir nopietni un pastāvīgi pārkāpusi 2. pantā minētās 
vērtības;

C. tā kā Polijas parlamentā tiek izskatīti divi pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projekti, no 
kuriem viens, kas pazīstams kā “Pārtraukt abortu veikšanu”, ir vērsts uz to, lai 
pastiprinātu Polijas 1993. gada tiesību aktu “Ģimenes plānošana, cilvēka augļa 
aizsardzība un likumīgas grūtniecības pārtraukšanas nosacījumi”, kas jau ir viens no 
visierobežojošākajiem ES tiesību aktiem attiecībā uz abortiem, lai smagas vai letālas 
augļa anomālijas gadījumā liegtu likumīgu iespēju veikt abortu; ar otru tiesību akta 
projektu, kas ir zināms kā “Apturēt pedofiliju”, ir paredzēts padarīt nepilngadīgo 
seksuālo izglītību, ko nodrošina skolotāji, veselības aprūpes darbinieki un citi izglītības 
nozares speciālisti, par noziedzīgu nodarījumu, par kuru var piemērot brīvības 
atņemšanu;

D. tā kā visaptveroša, vecumam atbilstoša un uz pierādījumiem balstīta seksuālā izglītība ir 
būtiska, lai radītu bērnu un jauniešu spējas veidot veselīgas, līdztiesīgas, uzturošas un 
drošas attiecības un pozitīvi ietekmēt dzimumu līdztiesību, tostarp mainot kaitīgas 
dzimumu normas un attieksmi pret dzimumvardarbību, homofobiju un transfobiju, lai 
novērstu diskrimināciju un visu veidu ļaunprātīgu izmantošanu un dzimumvardarbību 
un palīdzētu ierobežot pusaudžu grūtniecību, samazinot riska uzņemšanos un palielinot 
kontracepcijas izmantošanu;

E. tā kā Sejmam bija juridisks pienākums sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tas sāka pildīt 
savus pienākumus, izskatīt pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projektus, tā kā Polijas 
parlaments 2020. gada 16. aprīlī nobalsoja par divu pilsoņu iniciatīvas tiesību akta 
projektu –– par abortu pieejamību un nepilngadīgo seksuālo izglītību –– nodošanu 
atpakaļ komitejai; tā kā vēl nav paziņoti datumi, kad Polijas parlamenta komitejas 
izskatīs šos tiesību akta projektus;

F. tā kā 2016., 2018. un 2020. gada tiesību akta projekti, ar kuriem noteica ierobežojošus 
pasākumus pret abortu veikšanu vai mēģināja ieviest gandrīz pilnīgu aizliegumu 
tiesībām uz abortu, visā valstī un ārvalstīs izraisīja sieviešu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju masveida protestus, tostarp 2016. gada “melnās pirmdienas” sieviešu 
streiku; tā kā diemžēl kopš 2019. gada sākuma vairāk nekā 80 reģioni, apgabali vai 
pašvaldības ir pieņēmuši rezolūcijas, kurās paziņots, ka tie ir brīvi no tā sauktās “LGBT 
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ideoloģijas”, vai ir pilnībā vai daļēji pieņēmuši “reģionālās ģimenes tiesību hartas”, jo 
īpaši diskriminējot vientuļos vecākus un LGBTI vecākus un personas un faktiski 
ierobežojot ES iedzīvotāju pārvietošanās brīvību,

1. atzinīgi vērtē to, ka Polijas parlaments 2020. gada 16. aprīlī nepieņēma divus pilsoņu 
iniciatīvu tiesību akta projektus –– par abortu pieejamību un par visaptverošu un 
vecumam atbilstošu nepilngadīgo seksuālo izglītību; pauž nožēlu par to, ka Polijas 
parlaments nav pilnībā noraidījis šos divus tiesību akta projektus, un iebilst pret šo 
tiesību akta projektu nosūtīšanu atpakaļ komitejai turpmākai izskatīšanai, ņemot vērā, 
ka tie abi apdraudētu cilvēktiesības; uzskata, ka iespējams turpmāks balsojums par šiem 
tiesību akta projektiem varētu apdraudēt LES 2. pantā noteiktos ES pamatprincipus, jo 
īpaši cilvēktiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, nediskrimināciju un līdztiesību, tostarp 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības 
(SRHR), LGBTI personu tiesības un pilsoniskās sabiedrības darbību;

2. aicina Polijas valdību Polijas parlamenta deputātus neturpināt apsvērt šos abus tiesību 
akta projektus, jo valstī un visā Eiropā ir notikušas intensīvas, nepieciešamas un 
leģitīmas debates par šajos tiesību akta projektos skartajiem morālajiem jautājumiem un 
to izraisītajām bažām, un šo tiesību aktu pieņemšana neatgriezeniski negatīvi ietekmētu 
tūkstošiem sieviešu, pāru un ģimeņu, bērnu un pusaudžu, no kuriem daudzi ir 
visjaunākie un visneaizsargātākie sabiedrības locekļi, dzīvi un pamattiesības, kā arī 
seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības darbinieku, tostarp skolotāju, izpratnes 
veidotāju, veselības aprūpes darbinieku un tiesību aktīvistu, dzīvi un tiesības; pauž 
dziļas bažas par atkārtotiem mēģinājumiem ieviest, apsvērt un reformēt tiesību aktus ar 
mērķi ierobežot sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību; prasa Polijas parlamenta 
deputātiem atturēties no jebkādiem turpmākiem mēģinājumiem ierobežot seksuālo un 
reproduktīvo veselību un sieviešu un pusaudžu tiesības;

3. pauž nožēlu par nesenajiem tiesību akta priekšlikumiem, saskaņā ar kuriem medicīnas 
iestādēm vairs nebūtu juridiska pienākuma norādīt alternatīvu iespēju gadījumā, ja ārsti 
atsakās veikt abortu, pamatojoties uz savu personīgo pārliecību; atkārtoti pauž bažas par 
pārliecības klauzulas izmantošanu, tostarp par uzticamu nosūtīšanas mehānismu 
trūkumu un to, ka sievietēm, kurām ir liegta legāla piekļuve abortam, nav savlaicīgas 
tiesiskās aizsardzības; atgādina, ka saskaņā ar cilvēktiesību aktiem ārstiem nevajadzētu 
ļaut apdraudēt sieviešu neatņemamās tiesības uz savlaicīgu piekļuvi visiem seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem un tiesības uz dzīvību, veselību un privātumu; 
aicina Polijas valdību ievērot Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus3, kuros ir 
noteikts, ka šķēršļi legāla aborta pieejamībai praksē ir cilvēktiesību pārkāpums, un tādēļ 
tiesību aktos iekļaut noteikumu, kas paredz, ka atteikuma gadījumā medicīnas iestādei ir 
jānorāda cits speciālists vai iestāde, kas veiks aborta procedūru; aicina atcelt tiesību 
aktu, kas ierobežo sieviešu un meiteņu piekļuvi ārkārtas kontracepcijas tabletēm;

4. stingri uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu liegšana ir pret 
sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids, un atgādina, ka zinātniski precīzas 
informācijas nepieejamība pārkāpj indivīdu tiesības izdarīt uz informāciju balstītu izvēli 
attiecībā uz savu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām;

5. mudina Polijas iestādes konkrēti un efektīvi īstenot Eiropas Padomes Stambulas 

3 R.R., TYSIAC un P., un S. pret Poliju (pieteikumi Nr. 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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konvenciju, jo īpaši garantējot spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu visā valstī un 
nodrošinot pietiekamu skaitu kvalitatīvu krīzes centru sievietēm, kas cietušas no 
vardarbības, un viņu bērniem;

6. pauž bažas par sieviešu tiesību mazināšanos, tendenci ierobežot pilsoniskās sabiedrības 
telpu un sieviešu un pusaudžu meiteņu nepietiekamo seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību, tostarp piekļuves informācijai un tiesību uz pašnoteikšanos, 
aizsardzības līmeni Polijā, kas ir svarīgs elements, kuru starptautiskā līmenī aizsargā 
tiesību akti;

 pauž bažas arī par to, ka tiesības zaudē gados jaunas LGBTI personas, kuru garīgā 
veselība un fiziskā drošība ir īpaši apdraudēta, jo valdība turpina uzbrukumus 
aktīvistiem un organizācijām, īstenojot reidus, finansējuma samazināšanu un 
iebiedēšanu;

7. uzsver, ka netraucētai un savlaicīgai piekļuvei reproduktīvās veselības pakalpojumiem 
un sieviešu reproduktīvās autonomijas ievērošanai un lēmumu pieņemšanas tiesību 
garantēšanai ir izšķiroša nozīme, lai aizsargātu sieviešu cilvēktiesības un dzimumu 
līdztiesību; atgādina, ka starptautiskās cilvēktiesību struktūras ir atkārtoti 
apstiprinājušas, ka ļoti ierobežojoši tiesību akti attiecībā uz abortiem  ir pretrunā 
cilvēktiesību standartiem un ka tie ir jāreformē; atgādina, ka Parlaments 2016. gada 
14. septembra4 un 2017. gada 15. novembra5 rezolūcijās jau ir paudis stingrus 
iebildumus pret jebkādiem tiesību akta priekšlikumiem, kas aizliegtu aborta veikšanu 
smagu vai nāvējošu augļa anomāliju gadījumā, tādējādi praktiski liedzot piekļuvi ar 
abortu veikšanu saistītiem pakalpojumiem Polijā, jo lielākajā daļā gadījumu likumīgs 
aborts tiek veikts uz šā pamata;

8. uzsver, ka sievietes, jo īpaši nabadzīgas sievietes, kuras nolemj pārtraukt grūtniecību, 
vai nu dodas uz citu valsti, lai saņemtu drošus un likumīgus aborta pakalpojumus, vai 
arī veic potenciāli nedrošas procedūras mājās, apdraudot savu dzīvību; atgādina, ka 
seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu, tostarp drošas un legālas aborta 
veikšanas, liegšana ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids;

9. stingri atgādina, ka piekļuve visaptverošai un vecumam atbilstošai informācijai par 
dzimumu un seksualitāti un piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei, 
tostarp seksuālajai izglītībai, ģimenes plānošanai, kontracepcijas metodēm un drošai un 
legālai aborta veikšanai papildus iespējai iegūt drošu seksuālo pieredzi bez riska, 
piespiešanas, diskriminācijas un vardarbības ir īpaši būtiska, lai radītu pozitīvu un 
cieņpilnu pieeju seksualitātei un seksuālām attiecībām;

10. atkārtoti uzsver, ka ir jānodrošina jauniešiem iespējas un aizsardzība, sniedzot vecumam 
atbilstošu informāciju par dzimumu un seksualitāti un nodrošinot reproduktīvās 
veselības aprūpes pieejamību;

 uzsver, ka tā vietā, lai jaunieši tiktu aizsargāti, viņu drošību un labjutību apdraud 
informācijas un izglītības trūkums par dzimumu un seksualitāti, padarot viņus, tostarp 
meitenes un LGBTI jauniešus, kurus īpaši ietekmē dzimumu nevienlīdzība un sociālās 

4 OV C 204, 13.6.2018., 95. lpp.
5 OV C 356, 4.10.2018., 44. lpp.
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normas, neaizsargātus pret seksuālu izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu un 
vardarbību; prasa atbalstīt, aizsargāt un iedrošināt pedagogus, ārstus un aprūpētājus, lai 
viņi sniegtu šo informāciju;

11. atgādina, ka izglītība ir ne tikai cilvēktiesības pašas par sevi, bet arī priekšnosacījums 
citu pamattiesību un brīvību baudīšanai; atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem cilvēktiesību jomā Polijai ir pienākums nodrošināt visaptverošu, obligātu, 
vecumam atbilstošu, standartizētu, uz pierādījumiem balstītu un zinātniski precīzu 
seksuālo izglītību; atgādina, ka šāda izglītība ir skolu mācību programmu neatņemama 
sastāvdaļa, lai ievērotu Pasaules Veselības organizācijas standartus Eiropai attiecībā uz 
jauniešu izglītošanu un aizsardzību; apstiprina, ka šādā izglītībā būtu jāiekļauj tādi 
jautājumi kā seksuālā orientācija un dzimtiskā identitāte, dzimumizpausme, attiecības 
un piekrišana, kā arī informācija par negatīviem iznākumiem vai veselības stāvokļiem, 
piemēram, STI un HIV, neplānotu grūtniecību, seksuālu vardarbību un kaitīgu praksi, 
piemēram, iedraudzināšanu un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

12. aicina Polijas valdību nekavējoties nosodīt reģionālo un vietējo iestāžu pieņemtās 
rezolūcijas par “no LGBT brīvu teritoriju” izveidi Polijā un veikt atbilstošus juridiskus 
pasākumus pret šīm rezolūcijām, kas pārkāpj pamattiesības un veicina naidu, bailes un 
apdraudējumu attiecībā uz LGBTI+ personām Polijā; atgādina par 2019. gada 
18. decembra rezolūciju par publisku diskrimināciju un naida runu, kas vērstas pret 
LGBTI+ personām, tostarp no LGBTI brīvām zonām6, mudina Polijas valdību veikt 
pasākumus, lai aizsargātu LGBTI+ personas, novērst jebkādus cilvēktiesību 
pārkāpumus un garantēt to personu un organizāciju tiesības un brīvības sabiedrībā, 
kuras pārstāv sieviešu un LGBTI+ personu intereses;

13. atgādina, ka LES 7. pantu var piemērot, ja pastāv nepārprotams risks, ka dalībvalsts 
varētu nopietni pārkāpt 2. pantā minētās vērtības; pauž stingru pārliecību, ka sieviešu, 
LGBTI+ personu un citu minoritāšu tiesību pārkāpumi nopietni pārkāpj līdztiesības un 
cilvēktiesību ievērošanas vērtības, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesības, kas 
noteiktas LES 2. pantā; aicina Komisiju uzraudzīt situāciju, lai novērtētu, vai no LGBTI 
brīvas zonas izveide vienā trešdaļā Polijas pašvaldību, homofobiski izteikumi un citi 
minoritāšu tiesību pārkāpumi ir LES 2. panta, LES 3. panta 2. punkta, LESD 21. panta, 
LESD IV un V sadaļas un Hartas 45. panta pārkāpums; aicina Komisiju attiecīgi izskatīt 
argumentētu atzinumu saskaņā ar LESD 258. pantu un šādā gadījumā apsvērt iespēju 
sākt atbilstošu pienākumu neizpildes procedūru; mudina Komisiju apturēt turpmāku ES 
struktūrfondu finansējumu reģionos, kuros tas tiktu izmantots pret LGBTI+ vērstām 
darbībām, pārkāpjot ES vērtības; aicina Padomi risināt šos jautājumus saistībā ar 
pašreizējo uzklausīšanu par stāvokli Polijā;

14. aicina Polijas valdību iekļaut kriminālkodeksā seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un 
dzimumīpašības kā aizsargājamas personiskas iezīmes, lai nodrošinātu visu LGBTI+ 
personu tiesības Polijā;

15. prasa Polijā nodrošināt visaptverošu un vecumam atbilstošu seksuālo un diskriminācijas 
novēršanas izglītību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, lai apkarotu homofobiju, 
diskriminējošu attieksmi, dzimumu stereotipus un mītus par seksualitāti un reproduktīvo 
veselību; aicina Polijas valdību nodrošināt, ka jauniešiem skolu mācību programmā ir 

6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0101.
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pieejama visaptveroša, vecumam atbilstoša un uz pierādījumiem balstīta seksuālā un 
diskriminācijas novēršanas izglītība saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem, un sniegt atbalstu kvalificētiem skolotājiem vai pedagogiem, lai 
nodrošinātu šādu izglītību faktiem atbilstoši un objektīvi; aicina Polijas iestādes 
atturēties no tādas politikas pieņemšanas, kura ir pretrunā šiem mērķiem, un nesodīt un 
nestigmatizēt skolotājus un pedagogus par to, ko viņi māca saistībā ar seksualitāti un 
diskriminācijas novēršanu;

16. aicina Polijas iestādes ievērot Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūcijā 
par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā paustos ieteikumus7, kā arī Eiropas 
Padomes un PVO ieteikumus;

17. uzskata, ka Parlamenta piekrišanai DFS 2021.–2027. gadam, kas ietver programmu 
“Tiesības un vērtības”, vajadzētu būt atkarīgai no Eiropas Savienības vērtību 
ievērošanas; atkārtoti aicina izveidot mehānismu, lai aizsargātu Savienības budžetu 
vispārēju tiesiskuma trūkumu gadījumā dalībvalstīs, un ir gatavs nesniegt piekrišanu 
DFS, ja netiks panākta politiska vienošanās par šādu mehānismu; aicina Polijas iestādes 
nodrošināt pienācīgu finansējumu, izmantojot ES līmeņa instrumentus, piemēram, DFS 
un citus izmēģinājuma projektus, lai darītu DFS pieejamu pamattiesību organizācijām, 
tostarp sieviešu tiesību un LGBTI+ organizācijām, un novērst pieaugošo birokratizāciju 
un finansējuma ierobežojumus pamattiesību organizācijām, tostarp sieviešu tiesību 
organizācijām un aktīvistiem.

7 
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