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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

– wara li kkunsidra d-Dokument Thematiku tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Diċembru 2017 bit-titlu "Is-saħħa sesswali u riproduttiva tan-
nisa fl-Ewropa",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2019 dwar 
il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-2019 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati tal-adolexxenti u l-
pubblikazzjoni tal-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa bit-titlu "Standards for 
Sexuality Education in Europe. A framework for policy-makers, educational and health 
authorities and specialists" (Standards għall-Edukazzjoni Sesswali fl-Ewropa. Qafas 
għal dawk li jfasslu l-politika, l-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa u l-ispeċjalisti),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-
rigressjoni attwali tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE2,

– wara li kkunsidra r-riżultati tat-tieni stħarriġ dwar l-LGBTI mwettaq mill-Aġenzija 
għad-Drittijiet Fundamentali, li juru żieda fl-intolleranza u l-vjolenza fil-Polonja fil-
konfront ta' persuni LGBTI, u f'liema stħarriġ jirriżulta li vera ftit mill-Pollakki LGBTI 
intervistati (4 %, l-inqas fl-UE kollha) jaqblu li l-gvern qed jieħu azzjoni kontra l-
preġudizzju u l-intolleranza, u l-fatt li l-Polonja rreġistrat l-ogħla perċentwali tal-
intervistati li qalu li jevitaw li jmorru ċerti postijiet għax jibżgħu li jiġu attakkati, li 
jingħataw fastidju jew li jiġu mhedda (79 %),

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), 
b'mod partikolari l-Artikoli 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 u 45 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), dwar il-valuri 
li fuqhom hija bbażata l-Unjoni, u l-Artikolu 7 tat-TUE, dwar il-konstatazzjoni tal-
eżistenza ta' ksur serju u persistenti minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-
Artikolu 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u l-Artikolu 9 tat-TFUE dwar il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u dwar livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem, it-Titolu IV tat-TFUE dwar il-moviment liberu tal-persuni, servizzi 
u kapital u t-Titolu V tat-TFUE dwar l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja,

A. billi l-Artikolu 35 tal-Karta jistipula li "[k]ull persuna għandha d-dritt ta' aċċess għal 

1 Testi adottati, P9_TA(2019)0058.
2 Testi adottati, P8_TA(2019)0111.
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kura preventiva tas-saħħa u d-dritt li tgawdi minn kura medika skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti mil-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali" u jistabbilixxi l-għan ta' "livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem"; billi l-provvediment ta' servizzi aċċessibbli u 
affordabli marbuta mas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, inklużi l-
kontraċezzjoni u l-abort sikur u legali, huwa relatat ma' diversi drittijiet tal-bniedem, 
inklużi d-dritt għall-ħajja u d-dinjità, il-protezzjoni kontra trattament inuman u 
degradanti, id-dritt għall-aċċess għall-kura tas-saħħa, id-dritt għall-privatezza, id-dritt 
għall-edukazzjoni u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni; billi r-rifjut li jiġu provduti 
servizzi marbuta mas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati jmur kontra d-
deċiżjonijiet tal-Kumitat tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-KEDB;

B. billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi 
d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-TUE 
u minquxa fit-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem; billi dawk il-valuri, 
li huma komuni għall-Istati Membri u li għalihom l-Istati Membri kollha ssottoskrivew 
liberament, jikkostitwixxu l-bażi tad-drittijiet li jgawdu l-persuni li jgħixu fl-Unjoni; 
billi l-Artikolu 7 tat-TUE jipprevedi l-possibbiltà li jiġu sospiżi xi wħud mid-drittijiet ta' 
Stat Membru li joħorġu mill-applikazzjoni tat-Trattati inkluż id-dritt tal-vot fil-Kunsill, 
meta jiġi kkonstatat li Stat Membru jkun instab li wettaq ksur serju u persistenti tal-
valuri msemmija fl-Artikolu 2;

C. billi żewġ abbozzi ta' liġi li ġejjin minn inizjattivi taċ-ċittadini qed jiġu diskussi mill-
Parament Pollakk, u wieħed minnhom, magħruf bħala l-abbozz ta' liġi "Inwaqqfu l-
Abort", għandu bħala mira li jirrestrinġi aktar l-Att tal-1993 dwar l-"Ippjanar tal-
Familja, il-Protezzjoni tal-Fetu Uman u l-Kundizzjonijiet ta' Ammissibbiltà għat-
Terminazzjoni tat-Tqala", li diġà jikkostitwixxi waħda mil-liġijiet l-aktar restrittivi fl-
UE dwar l-abort, sabiex jitneħħa l-aċċess legali f'każijiet ta' malformazzjoni severa jew 
fatali tal-fetu, u b'hekk qed jiġi rrifjutat essenzjalment l-aċċess għall-abort; l-ieħor, 
magħruf bħala l-abbozz ta' liġi "Le għall-pedofilija" intiż biex irendi l-edukazzjoni 
sesswali lill-minuri minn għalliema, ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa u 
professjonisti oħra fil-qasam tal-edukazzjoni, reat punibbli bil-ħabs;

D. billi edukazzjoni sesswali komprensiva, adatta għall-età u bbażata fuq elementi konkreti 
hija essenzjali biex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet tat-tfal u ż-żgħażagħ biex jiżviluppaw 
relazzjonijiet b'saħħithom, ugwali, kostruttivi u sikuri u biex ikollhom impatt pożittiv 
fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, anki billi tbiddel n-normi u attitudnijiet sessisti li huma 
ta' ħsara fir-rigward tal-vjolenza abbażi ta' sess, tal-omofobija u tat-transfobija, 
timpedixxi d-diskriminazzjoni u l-forom kollha ta' abbuż u vjolenza abbażi ta' sess u 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fit-tqala fost l-adolexxenti, għal tnaqqis fit-teħid ta' riskju u 
għal żieda fl-użu tal-kontraċezzjoni;

E billi s-Sejm kien legalment obbligat jipproċedi, fi żmien sitt xhur minn meta beda l-
mandat tiegħu, għall-eżami ta' abbozzi ta' liġi derivanti minn inizjattivi taċ-ċittadini; 
billi fis-16 ta' April 2020 il-Parlament Pollakk ivvota li jirreferi lura lill-kumitat iż-żewġ 
abbozzi ta' liġi derivanti minn inizjattivi taċ-ċittadini dwar l-aċċess għall-abort u dwar l-
edukazzjoni sesswali għall-minuri; billi d-dati li fihom il-kumitati parlamentari se 
jeżaminaw l-abbozzi ta' liġi għadhom ma ġewx imħabbra;
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F. billi fl-2016, 2018 u 2020 abbozzi ta' liġi li kienu jimponu miżuri restrittivi kontra l-
abort jew li kienu qed jippruvaw jintroduċu projbizzjoni kważi totali fuq id-dritt għall-
abort ikkawżaw protesti tal-massa minn nisa u minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili fil-pajjiż kollu u barra mill-pajjiż, inkluż l-istrajk tan-nisa tal-2016 imsejjaħ "It-
Tnejn Iswed"; billi, sfortunatament, mill-bidu tal-2019 s'issa, aktar minn 80 reġjun, 
kontea jew muniċipalità approvaw riżoluzzjonijiet li permezz tagħhom iddikjaraw 
lilhom infushom ħielsa mill-hekk imsejħa "ideoloġija tal-LGBT" jew adottaw 
parzjalment jew fit-totalità tagħhom l-"Karti Reġjonali tad-Drittijiet tal-Familja" u 
ddiskriminaw b'mod partikolari kontra ġenituri waħedhom u ġenituri u persuni LGBTI u 
de facto rrestrinġew il-libertà ta' moviment taċ-ċittadini tal-UE;

1. Jilqa' l-fatt li, fis-16 ta' April 2020, il-Parlament Pollakk ma adottax iż-żewġ abbozzi ta' 
liġi derivanti minn inizjattivi taċ-ċittadini dwar l-aċċess għall-abort u dwar l-
edukazzjoni sesswali komprensiva u adatta għall-minuri; jiddispjaċih li l-Parlament 
Pollakk ma rrespinġiex b'mod kategoriku dawn iż-żewġ abbozzi ta' liġi u jopponi l-fatt 
li dawn l-abbozzi ta' liġi qed jiġu riferuti lura lill-kumitat għal aktar konsiderazzjoni 
peress li kull wieħed minnhom idgħajjef id-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-prospett 
ta' possibbiltà ta' votazzjoni futura dwar dawn l-abbozzi ta' liġi jirrapreżenta theddida 
potenzjali għall-prinċipji fundamentali tal-UE, kif minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, 
b'mod partikolari r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-bniedem, in-
nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza, inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kif 
ukoll is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) u d-drittijiet tal-
LGBTI u l-ħidma tas-soċjetà ċivili;

2. Jistieden lill-Gvern Pollakk biex ma jkomplix bl-eżami ta' dawn iż-żewġ abbozzi ta' liġi, 
peress li qed iseħħ dibattitu vigoruż, neċessarju u leġittimu fil-pajjiż u madwar l-Ewropa 
b'rispons għallkwistjonijiet morali u l-ilmenti li dawn iqajmu, u li l-ħajja u d-drittijiet 
fundamentali ta' eluf ta' nisa, koppji u familji, tfal u adoloxxenti, ħafna minnhom fost l-
iżgħar u l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, jistgħu jiġu affettwati b'mod irreparabbli bħal kif 
jistgħu jiġu affettwati wkoll il-ħajjiet u d-drittijiet tal-edukaturi fil-qasam tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva, inklużi għalliema, konsulenti fil-qasam soċjali, persunal fil-
qasam tal-kura tas-saħħa u attivisti favur id-drittijiet; jinsab imħasseb ħafna dwar 
tentattivi ripetuti biex tiġi introdotta, ikkunsidrata u riformata leġiżlazzjoni bil-għan li 
jiġu ristretti d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi; iħeġġeġ lill-membri tal-
Parlament Pollakk biex iżommu lura minn kwalunkwe tentattiv ieħor biex jirrestrinġu s-
saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati tan-nisa u l-adoloxxenti;

3. Jiddispjaċih dwar il-proposti leġiżlattivi reċenti li permezz tagħhom il-faċilitajiet mediċi 
ma jkunux aktar legalment obbligati jindikaw faċilità alternattiva fil-każ ta' rifjut ta' 
abort minn tobba abbażi tat-twemmin personali tagħhom; itenni t-tħassib tiegħu dwar l-
użu tal-klawsola tal-kuxjenza, inkluż in-nuqqas ta' mekkaniżmi affidabbli ta' riferiment 
u n-nuqqas ta' rikors f'waqtu għan-nisa li jiġu rrifjutati l-aċċess legali għall-abort; 
ifakkar li, skont id-dritt relatat mad-drittijiet tal-bniedem, it-tobba ma għandhomx 
jitħallew jimminaw id-drittijiet inaljenabbli tan-nisa għal aċċess f'waqtu għall-firxa 
sħiħa tas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-dritt għall-ħajja, is-saħħa u l-
privatezza; jistieden lill-Gvern Pollakk biex jikkonforma mad-deċiżjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem3, li ddeċidiet li l-ostakli għall-aċċess għall-abort 

3 R.R., Tysiac u P. u S. vs Il-Polonja (Rikors Nri: 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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legali fil-prattika jiksru d-drittijiet tal-bniedem u, għalhekk, biex jinkludi regola fil-liġi 
li tistipula li, f'każ ta' rifjut, il-faċilità medika jeħtiġilha tindika speċjalista jew faċilità 
oħra li tkun se twettaq il-proċedura tal-abort; jappella għat-tħassir tal-liġi li tirrestrinġi l-
aċċess tan-nisa u l-bniet għall-pillola kontraċettiva ta' emerġenza;

4 Jafferma bil-qawwa li r-rifjut ta' servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet 
relatati hija forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u jfakkar li n-nuqqas ta' 
disponibbiltà ta' informazzjoni xjentifikament preċiża jikser id-drittijiet tal-individwi li 
jagħmlu għażliet infurmati dwar l-SRHR tagħhom stess;

5. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Pollakki jimplimentaw b'mod prattiku u effikaċi l-Konvenzjoni 
ta' Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari billi jiżguraw l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-pajjiż u l-provvediment ta' numru suffiċjenti ta' postijiet ta' 
kenn ta' kwalità għan-nisa vittmi ta' vjolenza u t-tfal tagħhom;

6. Jinsab imħasseb dwar ir-rigressjoni mit-telf tad-drittijiet tan-nisa, it-tendenza lejn spazju 
dejjem iċken għas-soċjetà ċivili u l-livell inadegwat ta' protezzjoni fil-Polonja tad-dritt 
fundamentali tal-bniedem tan-nisa u l-bniet adolexxenti għas-saħħa, li minnha s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni u l-
awtodeterminazzjoni, huma komponent essenzjali protett mid-dritt fil-livell 
internazzjonali; jinsab imħasseb ukoll dwar it-telf tad-drittijiet taż-żgħażagħ LGBTI, li 
s-saħħa mentali u s-sikurezza fiżika tagħhom huma partikolarment f'riskju minħabba l-
attakki kontinwi tal-gvern fuq attivisti u organizzazzjonijiet permezz ta' rejds, tneħħija 
ta' fondi u intimidazzjoni;

7. Jenfasizza li l-aċċess mingħajr xkiel u f'waqtu għas-servizzi tas-saħħa riproduttiva u r-
rispett għall-awtonomija riproduttiva u l-indipendenza deċiżjonali tan-nisa huma 
kruċjali biex jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi ; 
ifakkar li l-korpi internazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem affermaw ripetutament li l-
liġijiet ferm restrittivi dwar l-abort imorru kontra l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem u 
għandhom jiġu riformati; ifakkar li l-Parlament diġà kkritika bil-qawwa, fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Settembru 20164 u tal-15 ta' Novembru 20175, kull 
proposta leġiżlattiva li tipprojbixxi l-abort f'każijiet ta' malformazzjoni severa jew fatali 
tal-fetu, u b'hekk prattikament tipprojbixxi l-aċċess għall-assistenza għall-abort fil-
Polonja peress li ħafna aborti jitwettqu għal din ir-raġuni;

8. Jenfasizza li n-nisa li jiddeċiedu li jtemmu t-tqala x'aktarx li jivvjaġġaw lejn pajjiż ieħor 
biex jiksbu servizzi ta' abort sikuri u legali jew assuġġettaw ruħhom għal proċeduri 
potenzjalment perikolużi fid-dar u jistgħu jissograw ħajjithom matul dawn il-proċeduri, 
speċjalment in-nisa foqra; itenni mill-ġdid li r-rifjut ta' servizzi tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u tad-drittijiet relatati, inkluż l-abort sikur u legali, huwa forma ta' vjolenza 
kontra n-nisa u l-bniet;

9. Itenni bil-qawwa li l-aċċess għal informazzjoni komprensiva u adatta għall-età dwar is-
sess, is-sesswalità u l-aċċess għall-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva, inklużi l-
edukazzjoni sesswali, l-ippjanar tal-familja, il-metodi ta' kontraċezzjoni u l-abort sikur u 
legali, huma essenzjali għall-ħolqien ta' approċċ pożittiv u rispettuż lejn is-sesswalità u 

4 ĠU C 204, 13.6.2018, p. 95.
5 ĠU C 356, 4.10.2018, p. 44.
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r-relazzjonijiet sesswali, kif ukoll il-possibbiltà ta' esperjenzi sesswali mingħajr riskju, 
koerċizzjoni, diskriminazzjoni u vjolenza;

10. Itenni li ż-żgħażagħ jeħtiġilhom jkunu awtonomizzati u protetti permezz ta' 
informazzjoni adatta għall-età dwar is-sess u s-sesswalità u l-aċċess għal kura tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva; jenfasizza li, minflok li jipproteġi ż-żgħażagħ, in-nuqqas ta' 
informazzjoni u edukazzjoni dwar is-sess u s-sesswalità jipperikola s-sikurezza u l-
benessri taż-żgħażagħ billi jagħmilhom vulnerabbli għall-isfruttament sesswali, l-abbuż 
u l-vjolenza, inklużi l-bniet u ż-żgħażagħ LGBTI, li huma partikolarment affettwati 
mill-inugwaljanza bejn is-sessi u n-normi soċjali; jitlob li l-edukaturi, it-tobba u l-
persuni li jindukraw jiġu appoġġati, protetti u mħeġġa jipprovdu din l-informazzjoni;

11. Ifakkar li l-edukazzjoni, minbarra li hija dritt tal-bniedem min-natura tagħha stess, hija 
prerekwiżit għat-tgawdija ta' drittijiet u libertajiet fundamentali oħra; ifakkar li l-Polonja 
għandha dmir skont id-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li tipprovdi 
edukazzjoni sesswali li tkun komprensiva, obbligatorja, adatta għall-età, standardizzata, 
ibbażata fuq elementi konkreti u xjentifikament preċiża; ifakkar li tali edukazzjoni hija 
parti neċessarja mill-kurrikulu tal-iskola sabiex l-Ewropa tilħaq l-istandards tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fil-qasam tal-edukazzjoni u l-protezzjoni taż-
żgħażagħ; jafferma li tali edukazzjoni għandha tinkludi l-orjentazzjoni sesswali u l-
identità tal-ġeneru, l-espressjoni sesswali, ir-relazzjonijiet u l-kunsens, kif ukoll 
informazzjoni dwar konsegwenzi jew kundizzjonijiet negattivi bħall-STIs u l-HIV, it-
tqala mhux intenzjonata, il-vjolenza sesswali u l-prattiki li jagħmlu l-ħsara bħalma 
huma l-grooming u l-mutilazzjoni ġenitali femminili;

12. Jistieden lill-Gvern Pollakk jikkundanna b'mod urġenti r-riżoluzzjonijiet adottati mill-
awtoritajiet reġjonali u muniċipali relatati mal-hekk imsejħa "żoni mingħajr LGBT" fil-
Polonja, u jieħdu miżuri ġuridiċi xierqa kontra dawn ir-riżoluzzjonijiet, li jiksru d-
drittijiet fundamentali u jwasslu għal aktar mibegħda, biża' u theddid fil-konfront ta' 
persuni LGBTI+ fil-Polonja; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 
dwar diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi 
ż-żoni mingħajr LGBTI6; iħeġġeġ lill-Gvern Pollakk jieħu passi biex jipproteġi lill-
persuni LGBTI+, biex jindirizza l-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem u biex 
jiggarantixxi d-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi u l-organizzazzjonijiet fis-soċjetà li 
jirrappreżentaw l-interessi tan-nisa u tal-persuni LGBTI+;

13. Ifakkar li l-Artikolu 7 tat-TUE jista' jiġi użat meta jkun hemm riskju ċar ta' ksur serju 
minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2; jemmen bis-sħiħ li l-ksur tad-
drittijiet tan-nisa, tal-persuni LGBTI+ u ta' minoranzi oħra jikkostitwixxi ksur serju tal-
valuri tal-ugwaljanza u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni 
li jagħmlu parti minn minoranzi minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE; jistieden lill-
Kummissjoni tissorvelja s-sitwazzjoni sabiex tivvaluta jekk il-ħolqien ta' żoni mingħajr 
LGBTI f'terz tal-muniċipalitajiet Pollakki, id-dikjarazzjonijiet omofobiċi u ksur ieħor 
tad-drittijiet tal-minoranzi jikkostitwixxux ksur tal-Artikolu 2 tat-TUE, l-Artikolu 3(2) 
tat-TUE, l-Artikolu 21 tat-TFUE, it-Titoli IV u V tat-TFUE u l-Artikolu 45 tal-Karta; 
jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina, konsegwentement, opinjoni motivata skont l-
Artikolu 258 tat-TFUE u, f'każ bħal dan, tikkunsidra tniedi l-proċedura ta' ksur xierqa; 

6 Testi adottati, P9_TA(2019)0101.
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iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissospendi aktar il-finanzjament strutturali tal-UE fir-reġjuni 
fejn dan kien ikun użat għal azzjonijiet anti-LGBTI+ li jiksru l-valuri tal-UE; jistieden 
lill-Kunsill jindirizza dawn il-kwistjonijiet fil-kuntest tas-seduta ta' smigħ attwali tiegħu 
dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja;

14. Jitlob lill-Gvern Pollakk biex jinkludi l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-
karatteristiċi tas-sess bħala karatteristika personali protetta fil-Kodiċi Kriminali biex 
jiġu żgurati d-drittijiet tal-persuni LGBTI+ kollha fil-Polonja;

15. Jappella għal edukazzjoni dwar is-sesswalità u l-antidiskriminazzjoni li tkun 
komprensiva u adatta għall-età skont l-istandards internazzjonali fil-Polonja sabiex jiġu 
miġġielda l-omofobija, l-attitudnijiet diskriminatorji, l-isterjotipi tas-sessi u l-miti dwar 
is-sesswalità u s-saħħa riproduttiva; jistieden lill-Gvern Pollakk biex jiżgura li ż-
żgħażagħ ikollhom aċċess għal edukazzjoni dwar is-sesswalità u l-antidiskriminazzjoni 
li tkun komprensiva, adatta għall-età u bbażata fuq elementi konkreti fil-kurrikulu tal-
iskola, f'konformità mal-istandards Ewropej u internazzjonali, u biex jiżgura li l-
għalliema jew l-edukaturi kkwalifikati jiġu appoġġati sabiex jipprovdu tali edukazzjoni 
b'mod fattwali u oġġettiv; jistieden lill-awtoritajiet Pollakki jastjenu milli jadottaw 
politika li tmur kontra dawn l-objettivi, u milli jieħdu kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja 
kontra l-għalliema u l-edukaturi jew milli jistigmatizzawhom għat-tagħlim tagħhom 
relatat mas-sesswalità u l-antidiskriminazzjoni;

16. Jistieden lill-Gvern Pollakk josserva r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Parlament 
Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2019 dwar il-kriminalizzazzjoni 
tal-edukazzjoni sesswali7, kif ukoll dawk tal-Kunsill tal-Ewropa u tad-WHO;

17. Jemmen li l-approvazzjoni tal-Parlament għall-QFP 2021-2027, li tinkludi l-programm 
dwar id-Drittijiet u l-Valuri, għandha tkun assuġġettata għall-konformità mal-valuri tal-
Unjoni Ewropea; itenni t-talba tiegħu għal mekkaniżmu li jipproteġi l-baġit tal-Unjoni 
fil-każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri u huwa 
lest li ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu għall-QFP jekk ma jintlaħaqx ftehim politiku 
dwar tali mekkaniżmu; jistieden lill-awtoritajiet Pollakki jiżguraw finanzjament 
adegwat permezz ta' strumenti fil-livell tal-UE bħall-QFP u proġetti pilota oħra biex 
jagħmlu l-QFP disponibbli għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali, inklużi 
organizzazzjonijiet għad-drittijiet tan-nisa u tal-persuni LGBTI+, u jindirizzaw iż-żieda 
fil-burokrazija u r-restrizzjonijiet ta' finanzjament fuq l-organizzazzjonijiet għad-
drittijiet fundamentali, inklużi l-organizzazzjonijiet għad-drittijiet tan-nisa u l-attivisti.

7 
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