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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões no relatório que aprovar:

– Tendo em conta o documento de análise do Comissário para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, de dezembro de 2017, sobre a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres na Europa,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2019, sobre 
a criminalização da educação sexual na Polónia1,

– Tendo em conta as recomendações formuladas em 2019 pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e 
a publicação do Gabinete Regional para a Europa da OMS intitulada «Standards for 
Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health 
authorities and specialists» (Normas para a educação sexual na Europa. Um quadro 
para os decisores políticos, para as entidades competentes em matéria de educação e de 
saúde e para os especialistas), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o retrocesso em 
matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE2,

– Tendo em conta os resultados do segundo inquérito sobre pessoas LGBTI (LGBTI 
Survey II), realizado pela Agência dos Direitos Fundamentais, que salienta o aumento 
da intolerância e da violência contra as pessoas LGBTI na Polónia e a total descrença 
manifestada pelos inquiridos polacos oriundos da comunidade LGBTI nos esforços 
envidados pelo governo para combater os preconceitos e a intolerância, registando-se na 
Polonia a percentagem de confiança mais baixa em toda a UE (apenas 4 %) e a 
percentagem mais elevada de inquiridos que evitam certos locais por medo de serem 
agredidos, assediados ou ameaçados (79 %),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia («a Carta»), 
nomeadamente os seus artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º, 11.º, 21.º, 35.º e 45.º,

– Tendo em conta o artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE), sobre os valores em 
que se funda a União, e o artigo 7.º do TUE, sobre a verificação da existência de uma 
violação grave e persistente, por parte de um Estado-Membro, dos valores enunciados 
no artigo 2.º,

– Tendo em conta o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) relativo à igualdade entre homens e mulheres, o artigo 9.º do TFUE sobre a luta 
contra a exclusão social e sobre um nível elevado de educação, formação e proteção da 
saúde humana, o título IV do TFUE sobre a livre circulação de pessoas, de serviços e de 

1 Textos aprovados, P9_TA(2019)0058.
2 Textos aprovados, P8_TA(2019)0111.
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capitais e o título V do TFUE sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça,

A. Considerando que o artigo 35.º da Carta consagra o direito de «todas as pessoas […] 
aceder[em] à prevenção em matéria de saúde e de beneficiar[em] de cuidados médicos, 
de acordo com as legislações e práticas nacionais» e estabelece o objetivo de um «nível 
elevado de proteção da saúde humana»; considerando que a prestação de serviços 
acessíveis e a preços comportáveis em matéria de saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos, nomeadamente a contraceção e o aborto legal e seguro, está relacionada 
com múltiplos direitos humanos, incluindo o direito à vida e à dignidade, a proteção 
contra tratamentos desumanos e degradantes, o direito de aceder a cuidados de saúde, o 
direito à vida privada, o direito à educação e a proibição de discriminação; que a 
negação de serviços ligados à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos contraria as 
decisões do Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas e do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos;

B. Considerando que a União se funda nos valores do respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos 
humanos, nomeadamente os direitos das pessoas pertencentes a minorias, tal como 
estabelecido no artigo 2.º do TUE e refletido na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, bem como consagrado nos tratados internacionais sobre direitos 
humanos; considerando que estes valores, que são comuns aos Estados-Membros e que 
todos os Estados-Membros subscreveram livremente, constituem a base dos direitos de 
que gozam as pessoas que vivem na União; que o artigo 7.º do TUE prevê a 
possibilidade de suspender a um Estado-Membro alguns dos direitos decorrentes da 
aplicação dos Tratados, incluindo o direito de voto no Conselho, no caso de se ter 
constatado que o Estado-Membro violou de forma grave e persistente os valores 
referidos no artigo 2.º;

C. Considerando que estão a ser debatidos no Parlamento polaco dois projetos de lei 
decorrentes de iniciativas de cidadania, e que um deles, conhecido por projeto de lei 
«Stop Abortion», visa tornar mais restritiva a lei polaca de 1993 sobre o planeamento 
familiar, a proteção do feto humano e as condições para uma interrupção legal da 
gravidez – que, em matéria de leis sobre o aborto, é já uma das mais estritas de toda a 
UE –, a fim de eliminar o acesso legal em casos de anomalia grave ou mortal do feto, 
negando, basicamente, o acesso ao aborto; que o outro, conhecido por projeto de lei 
«Stop Paedophilia», pretende tornar a educação sexual de menores ministrada por 
professores, profissionais de saúde e outros profissionais que trabalham no domínio da 
educação uma infração penal passível de pena de prisão;

D. Considerando que uma educação sexual completa, adequada à idade e baseada em 
dados concretos é essencial para que as crianças e os jovens desenvolvam as 
capacidades necessárias à construção de relações saudáveis, assentes na igualdade, 
afetivas e seguras, bem como para surtir um efeito positivo em termos de igualdade de 
género – dando, nomeadamente, azo a uma mudança de padrões e atitudes relativamente 
à violência baseada no género, à homofobia e à transfobia –, prevenir a discriminação e 
todas as formas de abuso e violência baseada no género e contribuir para uma redução 
da gravidez precoce e dos comportamentos de riscos e para um maior recurso à 
contraceção;
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E Considerando que recai sobre o Sejm a obrigação legal de, no prazo de seis meses a 
contar da data da sua entrada em funções, proceder à análise de projetos de lei que 
emanam de iniciativas de cidadania; que, em 16 de abril de 2020, o Parlamento polaco 
se pronunciou a favor da devolução à comissão dos dois projetos de lei de iniciativa de 
cidadania relativos ao acesso ao aborto e à educação sexual de menores; que ainda não 
foram anunciadas as datas em que as comissões parlamentares irão analisar as propostas 
de lei;

F. Considerando que, em 2016, 2018 e 2020, projetos de lei impondo medidas restritivas 
para combater o aborto ou tentando introduzir uma proibição quase total do direito ao 
aborto desencadearam protestos maciços por parte de mulheres e de organizações da 
sociedade civil, e que estes estiveram, em 2016, nomeadamente, na origem da greve das 
mulheres, conhecida por «segunda-feira negra»; considerando que, lamentavelmente, 
desde o início de 2019, mais de 80 regiões, províncias ou municípios aprovaram 
resoluções, declarando-se zonas isentas da chamada «ideologia LGBT», ou adotaram 
todos ou em parte «Cartas Regionais dos Direitos da Família», discriminando, em 
particular, as famílias monoparentais, os pais e as pessoas LGBTI, restringindo, de 
facto, a liberdade de movimento dos cidadãos da UE;

1. Congratula-se com o facto de, em 16 de abril de 2020, o Parlamento polaco não ter 
aprovado os dois projetos de lei de iniciativa de cidadania sobre o acesso ao aborto e 
sobre uma educação completa e adequada à idade dos menores no domínio da 
sexualidade; lamenta que o Parlamento polaco não tenha rejeitado com firmeza estes 
dois projetos de lei e opõe-se a que estes projetos de lei sejam reenviados à comissão 
para nova apreciação, dado que cada um deles prejudicaria consideravelmente os 
direitos humanos; considera que a perspetiva de uma votação futura destes projetos de 
lei é suscetível de ameaçar os princípios em que se funda a UE, tal como consagrados 
no artigo 2.º do TUE, nomeadamente o respeito pelos direitos humanos e a dignidade, a 
não discriminação e a igualdade, nomeadamente a igualdade entre mulheres e homens, 
bem como a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, os direitos das pessoas LGBTI e 
o trabalho realizado pela sociedade civil;

2. Insta o Governo polaco e os deputados ao Parlamento polaco a absterem-se de 
prosseguir o exame destes dois projetos de lei, tendo em conta que desencadearam, no 
país e em toda a Europa, um debate aceso, necessário e legítimo, em virtude das 
questões morais e dos protestos que suscitam, e uma vez que afetariam 
irremediavelmente a vida e os direitos fundamentais de milhares de mulheres, casais e 
famílias, crianças e adolescentes, designadamente os jovens e os mais vulneráveis, 
assim como a vida e os direitos dos educadores no domínio da saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo os professores, os profissionais que prestam serviços de 
proximidade, os profissionais de saúde e os defensores de direitos; manifesta a sua 
profunda preocupação com as tentativas reiteradas de apresentar, considerar e reformar 
leis com o objetivo de restringir os direitos das mulheres e a igualdade de género; insta 
os deputados ao Parlamento polaco a absterem-se de qualquer nova tentativa de 
restringir a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e dos adolescentes;

3. Lamenta as recentes propostas legislativas ao abrigo das quais as instalações médicas 
deixariam de ser legalmente obrigadas a indicar uma instalação médica alternativa, caso 
os médicos recusem realizar um aborto com base nas suas convicções pessoais; reitera a 
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sua apreensão face à invocação da cláusula de consciência, nomeadamente à ausência 
de um mecanismo de consulta fiável, e ao facto de as mulheres a quem o aborto é 
negado não disporem, em tempo útil, de processos de recurso; recorda que, por força da 
legislação em matéria de direitos humanos, os médicos não deveriam poder 
comprometer o direito inalienável das mulheres de acederem aos serviços de saúde 
sexual e reprodutiva em tempo útil ou o seu direito à vida, à saúde e à vida privada; 
insta o Governo polaco a respeitar as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos3, que concluiu que os obstáculos colocados ao acesso ao aborto legal violam, 
na prática, os direitos humanos, e que, por conseguinte, a lei tem de prever uma 
disposição segundo a qual a instalação médica deve, em caso de recusa, indicar outro 
especialista ou instalação em que seja possível realizar o aborto; solicita a revogação da 
lei que limita o acesso das mulheres e das raparigas à contraceção de emergência;

4 Afirma categoricamente que a negação da prestação de serviços ligados aos direitos e à 
saúde sexual e reprodutiva constitui uma forma de violência contra as mulheres e as 
raparigas e recorda que a inacessibilidade de informações exatas do ponto de vista 
científico viola o direito que assiste às pessoas de fazerem escolhas informadas a 
respeito da sua própria saúde e dos seus direitos sexuais e reprodutivos;

5. Incentiva as autoridades polacas a aplicarem de modo concreto e efetivo a Convenção 
de Istambul do Conselho da Europa, garantindo, nomeadamente, que a legislação em 
vigor seja aplicada em todo o país e que seja disponibilizado às mulheres vítimas de 
violência e aos seus filhos um número suficiente de abrigos de qualidade;

6. Manifesta a sua preocupação com o retrocesso decorrente da redução dos direitos das 
mulheres, com a tendência no sentido de dar à sociedade civil um campo de ação cada 
vez mais restrito e com o nível inadequado de proteção que, na Polónia, é conferido ao 
direito humano fundamental das mulheres e das adolescentes à saúde, do qual a saúde 
sexual e reprodutiva e os direitos conexos – nomeadamente o acesso à informação e a 
autodeterminação – são um elemento essencial que goza de proteção por lei a nível 
internacional; manifesta também a sua preocupação com a perda de direitos dos jovens 
LGBTI, cuja saúde mental e segurança física estão particularmente ameaçadas pelos 
ataques permanentes contra ativistas e organizações perpetrados pelo governo sob a 
forma de rusgas, privação de financiamento e intimidação;

7. Salienta que o acesso livre e atempado aos serviços de saúde reprodutiva, bem como o 
respeito pela autonomia reprodutiva das mulheres e pela sua tomada de decisão a este 
respeito, é fundamental para proteger os direitos humanos das mulheres e a igualdade de 
género; recorda que as organizações internacionais de direitos humanos afirmaram por 
diversas ocasiões que as leis relativas ao aborto muito restritivas contrariam as normas 
em matéria de direitos humanos e que a sua revisão se impõe; recorda que, já nas suas 
resoluções de 14 setembro de 20164 e de 15 de novembro de 20175, o Parlamento havia 
criticado com veemência as propostas legislativas que proíbem o aborto em caso de 
malformação grave ou mortal do feto, vedando assim, na prática, o acesso à assistência 
ao aborto na Polónia, uma vez que a maioria dos abortos legais são realizados por este 

3 R.R., TYSIAC e P. e S. c. Polónia (pedidos n.º 27617/04, 5410/03, 57375/08)
4 JO C 204 de 13.6.2018, p. 95.
5 JO C 356 de 4.10.2018, p. 44.
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motivo;

8. Salienta que as mulheres que decidam pôr termo a uma gravidez têm de viajar para 
outro país para poderem aceder a serviços de aborto seguro e legal ou de se submeter, 
em casa, a procedimentos potencialmente perigosos, suscetíveis de pôr em perigo a sua 
vida, mormente quando as mulheres são pobres; reafirma que a negação dos serviços de 
saúde sexual e reprodutiva, incluindo o aborto seguro e legal, constitui uma forma de 
violência contra as mulheres e as raparigas;

9. Reitera com veemência que o acesso a informações completas e adequadas à idade 
sobre sexo, sexualidade e o acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva, 
nomeadamente a educação sexual, o planeamento familiar, os métodos contracetivos e o 
aborto seguro e legal são essenciais para o desenvolvimento de uma abordagem positiva 
e respeitadora da sexualidade e das relações sexuais, além de possibilitarem 
experiências sexuais seguras, isentas de risco, de coação, de discriminação e de 
violência;

10. Reitera a importância da capacitação e da proteção dos jovens através de informações 
adequadas à sua idade sobre sexo e sexualidade, bem como do acesso a cuidados de 
saúde sexual e reprodutiva; salienta que, em vez de assegurar a proteção dos jovens, a 
falta de informação e de educação em matéria de sexo e sexualidade põe em risco a 
segurança e o bem-estar dos jovens, tornando-os mais vulneráveis à exploração sexual, 
aos abusos e à violência, nomeadamente as raparigas e os jovens LGBTI, 
particularmente afetados pela desigualdade de género e pelas normas sociais; solicita 
que os educadores, os médicos e os prestadores de cuidados sejam apoiados, protegidos 
e encorajados a facultar essa informação;

11. Recorda que a educação, para além de ser, por si só, um direito fundamental, é uma 
condição prévia para o exercício de outros direitos e liberdades fundamentais; relembra 
que, ao abrigo do direito internacional em matéria de direitos humanos, recai sobre a 
Polónia a obrigação de proporcionar uma educação sexual completa, obrigatória, 
adequada à idade, normalizada, baseada em conhecimentos comprovados e 
cientificamente exata; recorda que uma tal educação deve necessariamente ser parte 
integrante dos currículos escolares para respeitar as normas estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde para a Europa com vista à educação e proteção dos 
jovens; afirma que uma educação desta índole deve incluir temas como a orientação 
sexual e a identidade de género, a expressão sexual, as relações e o consentimento, bem 
como informações sobre consequências negativas ou patologias, como as infeções 
sexualmente transmissíveis e o VIH, a gravidez não intencional, a violência sexual e as 
práticas nocivas, como o aliciamento e a mutilação genital feminina;

12. Convida o Governo polaco a condenar, com caráter de urgência, as resoluções 
aprovadas a nível regional e municipal a respeito das chamadas «zonas LGBTI» na 
Polónia, que violam os direitos fundamentais e aumentam o ódio, o medo e o perigo 
para as pessoas LGBTI + na Polónia; solicita ao Governo polaco que tome medidas 
jurídicas adequadas contra as referidas resoluções; recorda a sua resolução, de 18 de 
dezembro de 2019, sobre discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas 
LGBTI, nomeadamente as «zonas sem LGBTI»6, insta o Governo polaco a tomar 

6 Textos aprovados, P9_TA(2019)0101.
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medidas para proteger as pessoas LGBTI+, a combater todas as violações dos direitos 
humanos e a garantir os direitos e as liberdades das pessoas e das organizações que, na 
sociedade, representam os interesses das mulheres e das pessoas LGBTI +;

13. Recorda que o artigo 7.º do TUE pode ser desencadeado caso se verifique a existência 
de um risco manifesto de violação grave por parte de um Estado-Membro dos valores 
referidos no artigo 2.º; acredita firmemente que as violações dos direitos das mulheres, 
das pessoas LGBTI+ e de outras minorias constituem violações graves dos valores da 
igualdade e do respeito pelos direitos humanos, nomeadamente os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias, tal como consagrados no artigo 2.º do TUE; insta a Comissão a 
acompanhar a situação, a fim de avaliar se a criação, em um terço dos municípios 
polacos, de «zonas sem LGBTI», as declarações homofóbicas e outras violações dos 
direitos das minorias constituem uma violação do artigo 2.º do TUE, do artigo 3.º, n.º 2, 
do TUE, do artigo 21.º do TFUE, dos títulos IV e V do TFUE e do artigo 45.º da Carta; 
insta, por conseguinte, a Comissão a formular um parecer fundamentado, em 
conformidade com o artigo 258.º do TFUE, e, em caso afirmativo, a ponderar a 
instauração do processo de infração aplicável; solicita à Comissão que suspenda o 
financiamento estrutural da UE a favor das regiões que seja utilizado para tomar 
medidas contra as pessoas LGBTI + que violam os valores da UE; insta o Conselho a 
abordar estas questões no quadro da audição que está atualmente a levar a cabo sobre a 
situação na Polónia;

14. Apela ao Governo polaco para que inclua no código penal a orientação sexual, a 
identidade de género e as características sexuais enquanto características pessoais 
protegidas, de molde a garantir os direitos de todas as pessoas LGBTI+ na Polónia;

15. Solicita o estabelecimento, na Polónia, de uma educação sexual completa, apropriada à 
idade e antidiscriminatória, que esteja em conformidade com as normas internacionais, 
a fim de combater a homofobia, as atitudes discriminatórias, os estereótipos de género e 
os mitos sobre a sexualidade e a saúde reprodutiva; insta o Governo polaco a assegurar 
que os jovens tenham acesso a uma educação abrangente, adequada à idade, baseada em 
dados científicos, bem como a uma educação antidiscriminatória no âmbito do currículo 
escolar, em conformidade com as normas europeias e internacionais; solicita ao 
Governo polaco que assegure que professores e educadores qualificados sejam 
apoiados, a fim de ministrar essa educação de forma factual e objetiva; insta as 
autoridades polacas a absterem-se de tomar qualquer medida disciplinar ou 
estigmatizante contra professores e educadores em consequência da instrução que 
ministram no domínio da sexualidade e da antidiscriminação;

16. Insta as autoridades polacas a observarem as recomendações formuladas pelo 
Parlamento Europeu na sua resolução de 14 de novembro de 2019 sobre a 
criminalização da educação sexual7, bem como as recomendações do Conselho da 
Europa e da OMS;

17. Considera que a aprovação do QFP para 2021-2027, que inclui o programa «Direitos e 
Valores», deve estar subordinada à adesão aos valores da União Europeia; reitera o seu 
apelo ao estabelecimento de um mecanismo de proteção do orçamento da União caso se 
verifiquem, nos Estados-Membros, lacunas generalizadas no que diz respeito ao Estado 

7 
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de direito e declara-se determinado a não dar a sua aprovação ao QFP caso não seja 
alcançado a um acordo político sobre um tal mecanismo; solicita às autoridades polacas 
que recorram a instrumentos a nível da UE, como o QFP e outros projetos-piloto, para 
assegurar um financiamento adequado que permita disponibilizar fundos do QFP às 
organizações de direitos fundamentais, nomeadamente as organizações de defesa dos 
direitos das mulheres e as organizações LGBTI+ e que deem resposta ao aumento da 
burocratização e das restrições ao acesso ao financiamento a que estão sujeitas as 
organizações de direitos fundamentais, nomeadamente as organizações e ativistas para a 
defesa dos direitos das mulheres.
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