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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar verslag 
op te nemen:

– gezien de discussienota van de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa van 
december 2017 over de seksuele en reproductieve gezondheid en de daarmee verbonden 
rechten van vrouwen in Europa,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2019 over de 
criminalisering van seksuele voorlichting in Polen1,

– gezien de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2019 over de 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten, en de publicatie van 
het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO over normen voor seksuele 
voorlichting in Europa - een kader voor beleidsmakers, onderwijs- en 
gezondheidsautoriteiten en specialisten,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over 
verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de 
EU2,

– gezien de resultaten van de tweede LGBTI-enquête van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten, waaruit blijkt dat de onverdraagzaamheid en het geweld ten 
aanzien van LGBTI+ in Polen toenemen en dat de Poolse LGBTI+-respondenten 
helemaal niet geloven in de strijd van de regering tegen vooroordelen en 
onverdraagzaamheid (het laagste percentage van de hele EU: 4 %), en waaruit blijkt dat 
Polen het land is met het hoogste percentage respondenten die bepaalde plaatsen 
vermijden uit angst om aangevallen, geïntimideerd of bedreigd te worden (79 %),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 en 45,

– gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) betreffende de 
waarden waarop de Unie berust, en artikel 7 VEU betreffende het bestaan van een 
ernstige en voortdurende schending van de in artikel 2 bedoelde waarden door een 
lidstaat,

– gezien artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, artikel 9 van het VWEU betreffende de 
bestrijding van sociale uitsluiting en een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid, titel IV van het VWEU betreffende het vrije 
verkeer van personen, diensten en kapitaal en titel V van het VWEU betreffende de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0058.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0111.
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A. overwegende dat in artikel 35 van het Handvest van de grondrechten staat dat “eenieder 
[...] recht [heeft] op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische 
verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde 
voorwaarden” en de doelstelling van een “hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid” is vastgelegd; overwegende dat de voorziening van 
toegankelijke en betaalbare seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met 
inbegrip van contraceptie en veilige en legale abortus, verband houdt met diverse 
mensenrechten, waaronder het recht op leven en waardigheid, bescherming tegen 
onmenselijke en vernederende behandeling, het recht op toegang tot gezondheidszorg, 
het recht op privacy, het recht op onderwijs en het verbod op discriminatie; 
overwegende dat de ontzegging van diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten ingaat tegen de uitspraken van de 
Mensenrechtencommissie van de VN en het EVRM,

B. overwegende dat de Unie berust op de waarden van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot een minderheid 
behoren, als vastgelegd in artikel 2 van het VEU en als verankerd in internationale 
mensenrechtenverdragen; overwegende dat deze waarden, die de lidstaten gemeen 
hebben en die zij vrijelijk hebben onderschreven, het fundament vormen van de rechten 
die alle inwoners van de Unie genieten; overwegende dat in artikel 7 van het VEU 
wordt voorzien in de mogelijkheid om bepaalde rechten die uit de toepassing van de 
Verdragen op een lidstaat voortvloeien, met inbegrip van de stemrechten in de Raad, te 
schorsen indien een ernstige en voortdurende schending van de in artikel 2 bedoelde 
waarden door een lidstaat is geconstateerd,

C. overwegende dat het Poolse parlement zich momenteel buigt over twee door de burgers 
ingeleide wetsvoorstellen, en dat één van deze voorstellen - ook wel het ‘stop abortus’-
voorstel genoemd - tot doel heeft de Poolse wet van 1993 inzake gezinsplanning, 
bescherming van de ongeboren foetus en voorwaarden voor wettelijke 
zwangerschapsonderbreking nog strenger te maken, hoewel deze wet al één van de 
restrictiefste abortuswetten in de EU is, met name door de legale toegang tot abortus in 
gevallen van ernstige of dodelijke afwijkingen bij de foetus te schrappen en abortus op 
die manier fundamenteel onmogelijk te maken; overwegende dat met het tweede 
wetsvoorstel - het ‘stop pedofilie’-voorstel - wordt beoogd seksuele voorlichting aan 
minderjarigen door leerkrachten, gezondheidswerkers en ander onderwijzend personeel 
strafbaar te maken en te bestraffen met opsluiting,

D. overwegende dat uitgebreide, op de leeftijd afgestemde en op feiten gebaseerde seksuele 
voorlichting cruciaal is om kinderen en jongeren in staat te stellen gezonde, gelijke, 
zorgzame en veilige relaties op te bouwen, een positief effect heeft op gendergelijkheid, 
onder meer via het omvormen van negatieve genderopvattingen en gevaarlijke 
houdingen ten aanzien van gendergerelateerd geweld, homofobie en transfobie, 
discriminatie en alle vormen van misbruik en gendergerelateerd geweld tegengaat en 
ertoe bijdraagt dat het aantal tienerzwangerschappen vermindert, er minder risico’s 
worden genomen en er meer voorbehoedsmiddelen worden gebruikt,

E overwegende dat de Sejm (de Poolse landdag) wettelijk verplicht was om alle 
wetsvoorstellen op burgerinitiatief binnen zes maanden na zijn benoeming te 
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bestuderen; overwegende dat het Poolse parlement er op 16 april 2020 voor heeft 
gestemd de twee wetsvoorstellen op burgerinitiatief over de toegang tot abortus en 
seksuele voorlichting voor minderjarigen terug te verwijzen naar de bevoegde 
commissie; overwegende dat de datum waarop de parlementaire commissies de 
wetvoorstellen zullen bestuderen, nog niet is bekendgemaakt,

F. overwegende dat er in 2016, 2018 en 2020 massale protesten hebben plaatsgevonden 
door vrouwen en maatschappelijke organisaties in Polen en daarbuiten, zoals de 
vrouwenstaking in 2016, beter bekend als de ‘zwarte maandag’, naar aanleiding van 
wetsontwerpen voor restrictieve anti-abortusmaatregelen en een nagenoeg volledig 
verbod op het recht op abortus; overwegende dat er sinds begin 2019 helaas meer dan 
tachtig gevallen zijn geweest waarin regio’s, districten of gemeenten resoluties hebben 
aangenomen waarin zij zichzelf vrij verklaren van de zogenoemde ‘LGBT-ideologie’, 
of de ‘regionale handvesten van gezinsrechten’ geheel of gedeeltelijk hebben 
goedgekeurd, en overwegende dat hiermee met name eenoudergezinnen en LGBTI+-
ouders en -personen worden gediscrimineerd en het vrije verkeer van de EU-bevolking 
de facto wordt beperkt;

1. is ingenomen met het feit dat het Poolse parlement de twee wetsvoorstellen op 
burgerinitiatief over de toegang tot abortus en over uitgebreide en op de leeftijd 
afgestemde seksuele voorlichting voor minderjarigen op 16 april 2020 niet heeft 
goedgekeurd; betreurt het dat het Poolse parlement deze twee wetsvoorstellen niet 
gewoonweg heeft afgewezen en maakt er bezwaar tegen dat de wetsvoorstellen terug 
naar de bevoegde commissie worden verwezen voor verdere behandeling, aangezien 
beide voorstellen de mensenrechten ondermijnen; is van mening dat het vooruitzicht 
van een eventuele toekomstige stemming over deze wetsvoorstellen een mogelijke 
bedreiging inhoudt voor de beginselen waarop de EU is gegrondvest en die zijn 
verankerd in artikel 2 van het VEU, met name de eerbiediging van de mensenrechten, 
eerbied voor de menselijke waardigheid, non-discriminatie, gelijkheid, waaronder 
gelijkheid van vrouwen en mannen, rechten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, de rechten van LGBTI+ en de werkzaamheden van het maatschappelijk 
middenveld;

2. verzoekt de Poolse regering en de leden van het Poolse parlement om deze twee 
wetsvoorstellen niet verder te onderzoeken, aangezien er in Polen en in heel Europa een 
heftig, noodzakelijk en legitiem debat is ontstaan als gevolg van de morele vragen en 
het protest waartoe de wetsvoorstellen aanleiding geven, en aangezien beide 
wetsvoorstellen een onherroepelijke negatieve impact zouden hebben op het leven en de 
grondrechten van duizenden vrouwen, koppels, gezinnen, kinderen en adolescenten, met 
name in de jongste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen, en op het leven en de rechten 
van vormingswerkers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, met 
inbegrip van leerkrachten, straathoekwerkers, gezondheidswerkers en 
mensenrechtenactivisten; is erg bezorgd over de herhaalde pogingen om wetgeving in te 
voeren, in overweging te nemen en te hervormen met als doel vrouwenrechten en 
gendergelijkheid te beperken; spoort de leden van het Poolse parlement ertoe aan geen 
verdere pogingen te ondernemen om de seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van vrouwen en adolescenten te beperken;

3. betreurt dat er recentelijk wetgevingsvoorstellen zijn gedaan uit hoofde waarvan 
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medische instanties niet langer wettelijk verplicht zouden zijn een andere instantie aan 
te wijzen indien hun artsen uit persoonlijke overtuiging weigeren een abortus uit te 
voeren; drukt opnieuw zijn bezorgdheid uit over het gebruik van de gewetensclausule 
en over het gebrek aan betrouwbare doorverwijsmechanismen en het ontbreken van 
tijdige beroepsmogelijkheden voor vrouwen aan wie de legale toegang tot abortus wordt 
ontzegd; brengt in herinnering dat artsen volgens de mensenrechtenwetgeving niet 
mogen ingaan tegen het onvervreemdbare recht van vrouwen op tijdige toegang tot het 
volledige scala aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en hun recht op 
leven, gezondheid en privacy; verzoekt de Poolse regering zich te houden aan de 
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens3, dat heeft geoordeeld 
dat het belemmeren van de toegang tot legale abortus in de praktijk overeenkomt met 
een schending van de mensenrechten, en vraagt de Poolse regering bijgevolg in de 
wetgeving een bepaling op te nemen waarin wordt gesteld dat een medische instantie 
die een abortusprocedure weigert, een andere specialist of instelling moet vermelden die 
de procedure wel zal uitvoeren; roept op tot intrekking van de wet die de toegang tot de 
morning-afterpil voor vrouwen en meisjes beperkt;

4 bevestigt nadrukkelijk dat de ontzegging van diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) een vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is, en herinnert eraan dat de niet-beschikbaarheid van wetenschappelijk juiste 
informatie een schending inhoudt van het recht van individuen om geïnformeerde 
beslissingen te nemen over hun eigen SRGR;

5. spoort de Poolse autoriteiten ertoe aan het Verdrag van Istanbul van de Raad van 
Europa concreet en daadwerkelijk toe te passen, in het bijzonder door de toepassing van 
bestaande wetgeving in het hele land te waarborgen en te voorzien in voldoende 
opvangplaatsen van goede kwaliteit voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en 
voor hun kinderen;

6. maakt zich zorgen over de achteruitgang op het gebied van de vrouwenrechten in Polen, 
de tendens om het maatschappelijk middenveld steeds minder ruimte te geven, en het 
ontoereikende niveau van bescherming in Polen van het fundamentele mensenrecht van 
vrouwen en tienermeisjes op gezondheid, waarvan seksuele en reproductieve 
gezondheid en daarmee samenhangende rechten alsook de toegang tot informatie en het 
recht op zelfbeschikking een essentieel en door het internationale recht beschermd 
onderdeel vormen; is ook bezorgd over de achteruitgang op het gebied van de rechten 
van LGBTI+-jongeren, wier geestelijke gezondheid en lichamelijke veiligheid bijzonder 
kwetsbaar zijn als gevolg de aanhoudende aanvallen van de regering op activisten en 
organisaties door middel van invallen, het schrappen van financiering en intimidatie;

7. benadrukt dat onbelemmerde en tijdige toegang tot reproductieve-gezondheidsdiensten 
en de eerbiediging van de reproductieve autonomie en beslissingen van vrouwen van 
cruciaal belang is om de mensenrechten van vrouwen en gendergelijkheid te 
beschermen; herinnert eraan dat internationale mensenrechteninstanties herhaaldelijk 
hebben bevestigd dat erg restrictieve abortuswetgevingen indruisen tegen de 
mensenrechtennormen en moeten worden hervormd; wijst erop dat het Parlement zich 

3 R.R., TYSIAC en P. en S. vs Polen (nrs. 27617/04, 5410/03, 57375/08).
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in zijn resoluties van 14 september 20164 en 15 november 20175 reeds uiterst kritisch 
uitliet over elk wetgevingsvoorstel dat abortus zou verbieden in het geval van ernstige 
of fatale afwijkingen bij de foetus en dat de toegang tot abortushulpverlening in Polen 
vrijwel onmogelijk zou maken, aangezien de meeste legale abortussen om deze reden 
worden uitgevoerd;

8. benadrukt dat vrouwen die besluiten een zwangerschap stop te zetten, ofwel naar een 
ander land reizen om een veilige en legale abortus te krijgen, ofwel, met name in het 
geval van arme vrouwen, thuis mogelijk onveilige procedures ondergaan, tijdens 
dewelke hun leven in gevaar kan zijn; herhaalt dat het ontzeggen van diensten op het 
gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van veilige 
en legale abortus, een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes is;

9. herhaalt met klem dat de toegang tot uitgebreide en op de leeftijd afgestemde informatie 
over seks, seksualiteit en de toegang tot seksuele- en reproductieve-gezondheidszorg, 
met inbegrip van seksuele voorlichting, gezinsplanning, voorbehoedsmiddelen en 
veilige en legale abortus, van essentieel belang zijn om een positieve en respectvolle 
benadering van seksualiteit en seksuele relaties te waarborgen, naast de mogelijkheid 
om veilige seksuele ervaringen te hebben die vrij zijn van dwang, discriminatie en 
geweld;

10. herhaalt dat jongeren mondiger moeten worden gemaakt en moeten worden beschermd 
door middel van op de leeftijd afgestemde informatie over seks en seksualiteit en 
toegang tot seksuele- en reproductieve-gezondheidszorg; benadrukt dat een gebrek aan 
informatie en voorlichting over seks en seksualiteit jongeren niet beschermt, maar juist 
hun veiligheid en welzijn in het gedrang brengt omdat ze op die manier kwetsbaar 
worden voor seksuele uitbuiting, misbruik en geweld, met name meisjes en LGBTI+-
jongeren, die als geen ander de gevolgen van genderongelijkheid en sociale normen 
ondervinden; pleit voor het verstrekken van ondersteuning, bescherming en 
aansporingen aan opvoeders, artsen en verzorgers zodat zij dergelijke informatie 
verstrekken;

11. herinnert eraan dat onderwijs niet alleen een mensenrecht op zich is, maar ook een 
basisvoorwaarde vormt om andere grondrechten en vrijheden te kunnen genieten; 
herinnert eraan dat Polen uit hoofde van het internationaal recht op het gebied van de 
mensenrechten de plicht heeft om uitgebreide, verplichte, op de leeftijd afgestemde, 
gestandaardiseerde, op feiten gebaseerde en wetenschappelijk correcte seksuele 
voorlichting te verstrekken; brengt in herinnering dat zulke voorlichting deel moet 
uitmaken van het onderwijsprogramma om te voldoen aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie inzake voorlichting en bescherming van jongeren in 
Europa; benadrukt dat dergelijke voorlichting seksuele geaardheid en genderidentiteit, 
seksuele expressie, relaties en uitdrukkelijke toestemming moet omvatten, alsook 
informatie over negatieve gevolgen of aandoeningen zoals soa’s en hiv, onbedoelde 
zwangerschap, seksueel geweld en schadelijke praktijken zoals kinderlokking en 
vrouwelijke genitale verminking;

12. verzoekt de Poolse regering alle regionale en gemeentelijke besluiten betreffende de 

4 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 95.
5 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 44.
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invoering van ‘LGBTI-vrije zones’ in Polen af te keuren en hiertegen gepaste wettelijke 
maatregelen te nemen, aangezien deze besluiten een inbreuk vormen op de grondrechten 
en aanleiding geven tot een toename van de haat jegens en de angst voor LGBTI+ in 
Polen en een tot een afname van hun veiligheid; herinnert aan zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien 
van LGBTI+, onder meer over de zogenaamde LGBTI-vrije zones6, dringt er bij de 
Poolse regering op aan onverwijld maatregelen te nemen om LGBTI+ te beschermen, 
alle schendingen van de mensenrechten aan te pakken en de rechten en vrijheden te 
waarborgen van individuen en van maatschappelijke organisaties die de belangen van 
vrouwen en LGBTI+ vertegenwoordigen;

13. herinnert eraan dat artikel 7 van het VEU kan worden ingeroepen indien er een 
aantoonbaar gevaar bestaat voor een ernstige schending van de in artikel 2 bedoelde 
waarden; is ervan overtuigd dat schendingen van de rechten van vrouwen, LGBTI+ en 
andere minderheden een ernstige schending inhouden van de waarden van gelijkheid en 
eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot 
minderheden behoren zoals verankerd in artikel 2 van het VEU; verzoekt de Commissie 
de situatie in het oog te houden en na te gaan of de invoering van LGBTI-vrije zones in 
een derde van de Poolse gemeenten, homofobe verklaringen en andere schendingen van 
de rechten van minderheden een inbreuk vormen op artikel 2 van het VEU, artikel 3, lid 
2, van het VEU, artikel 21 van het VWEU, titels IV en V van het VWEU en artikel 45 
van het Handvest; vraagt de Commissie vervolgens een met redenen omkleed advies uit 
te brengen, conform artikel 258 van het VWEU, en indien zij een inbreuk zoals 
hierboven genoemd vaststelt, te overwegen een passende inbreukprocedure in te leiden; 
dringt er bij de Commissie op aan om structurele EU-financiering voorlopig stop te 
zetten in regio’s waar deze financiële middelen zouden zijn gebruikt voor acties tegen 
LGBTI+, die in strijd zijn met de waarden van de EU; roept de Raad ertoe op om deze 
kwesties aan te pakken in het kader van zijn actuele hoorzitting over de situatie in 
Polen;

14. verzoekt de Poolse regering seksuele geaardheid, genderidentiteit en 
geslachtskenmerken in het wetboek van strafrecht op te nemen als een beschermd 
persoonlijk kenmerk om de rechten van alle LGBTI-personen in Polen te waarborgen;

15. pleit ervoor dat Polen uitgebreide en op de leeftijd afgestemde voorlichting over 
seksualiteit en ter bestrijding van discriminatie invoert, overeenkomstig de 
internationale normen, met als doel homofobie, discriminerende houdingen, 
genderstereotypen en mythes over seksualiteit en reproductieve gezondheid; roept de 
Poolse regering ertoe op om ervoor te zorgen dat jongeren in het kader van het 
onderwijsprogramma uitgebreide, op de leeftijd afgestemde en empirisch onderbouwde 
voorlichting over seksualiteit en niet-discriminatie ontvangen, in overeenstemming met 
de Europese en internationale normen, en om ervoor te zorgen dat gekwalificeerde 
leerkrachten of opleiders worden ondersteund om deze lessen op een feitelijke en 
objectieve manier te verstrekken; dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan geen 
beleidsmaatregelen te nemen die ingaan tegen deze doelstellingen en geen 
tuchtmaatregelen te treffen tegen leraren en opvoeders en hen evenmin te stigmatiseren 

6 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0101.
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omdat ze lesgeven over seksualiteit en de bestrijding van discriminatie;

16. vraagt de Poolse autoriteiten de aanbevelingen die het Europees Parlement heeft 
geformuleerd in zijn resolutie van 14 november 2019 over de strafbaarstelling van 
seksuele voorlichting in Polen7, en de aanbevelingen van de Raad van Europa en de 
WHO in acht te nemen;

17. is van mening dat het Parlement het MFK 2021-2027, dat onder meer het programma 
Rechten en waarden omvat, alleen mag goedkeuren indien de waarden van de Europese 
Unie worden geëerbiedigd; herhaalt zijn verzoek om een mechanisme ter bescherming 
van de EU-begroting in het geval van algemene tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, en is bereid het MFK niet goed te keuren als er geen politiek 
akkoord wordt bereikt over een dergelijk mechanisme; verzoekt de Poolse autoriteiten 
om aan de hand van instrumenten op EU-niveau zoals het MFK en andere 
proefprojecten voor voldoende financiële middelen te zorgen voor de 
beschikbaarstelling van het MFK voor organisaties die zich inzetten voor de 
grondrechten, de vrouwenrechten en LGBTI+, en vraagt de Poolse autoriteiten om de 
toenemende bureaucratisering en financieringsbeperkingen voor 
grondrechtenorganisaties, vrouwenrechtenorganisaties en activisten aan te pakken.

7 
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