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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere documentul tematic al comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, din decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor în Europa”,

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în Polonia1,

– având în vedere recomandările din 2019 ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) 
privind sănătatea și drepturile adolescenților în materie de sănătate și de reproducere și 
documentul Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății 
intitulat „Standarde pentru educația sexuală în Europa. Un cadru pentru factorii de 
decizie, autoritățile educaționale și de sănătate și specialiști”,

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la 
regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE2,

– având în vedere rezultatele anchetei LGBTI II, efectuată de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale, care evidențiază o intensificare a intoleranței și a violenței împotriva 
persoanelor LGBTI în Polonia și o neîncredere totală din partea respondenților LGBTI 
din Polonia în ceea ce privește lupta guvernului împotriva prejudecăților și a 
intoleranței, aici înregistrându-se cel mai mic procent din întreaga UE (doar 4 %) în 
acest sens și cel mai mare procent de respondenți care evită să meargă în anumite locuri 
de teamă că vor fi atacați, hărțuiți sau amenințați (79 %),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special 
articolele 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 și 45,

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) referitor la 
valorile fundamentale ale Uniunii și articolul 7 din TUE referitor la stabilirea existenței 
unei încălcări grave și persistente de către un stat membru a valorilor prevăzute la 
articolul 2,

– având în vedere articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
referitor la egalitatea între femei și bărbați și articolul 9 din TFUE referitor la 
combaterea excluziunii sociale și la un nivel ridicat de educație, de formare profesională 
și de protecție a sănătății umane, titlul IV din TFUE referitor la libera circulație a 
persoanelor, serviciilor și capitalurilor și titlul V din TFUE referitor la spațiul de 
libertate, securitate și justiție,

A. întrucât articolul 35 din Cartă consacră dreptul pe care îl are „orice persoană [...] de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
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acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri medicale în condițiile 
stabilite de legislațiile și practicile naționale”, precum și obiectivul unui „nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane”; întrucât garantarea unor servicii și drepturi accesibile și la 
prețuri rezonabile în materie de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv a contracepției 
și avortului legal și în condiții de siguranță, este legată de mai multe drepturi ale omului, 
inclusiv dreptul la viață și la demnitate, protecția împotriva unor tratamente inumane și 
degradante, dreptul de acces la asistență medicală, dreptul la viață privată, dreptul la 
educație și interzicerea discriminării; întrucât blocarea accesului la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă și la drepturile aferente încalcă hotărârile Comitetului pentru 
Drepturile Omului al ONU și ale CEDO;

B. întrucât Uniunea a fost întemeiată pe valorile respectului față de demnitatea umană, 
libertate, democrație, egalitate, statul de drept și pe respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 2 din TUE și cum sunt consacrate în tratatele internaționale privind drepturile 
omului; întrucât aceste valori, care sunt comune statelor membre și la care toate statele 
membre au subscris în mod liber, constituie baza drepturilor de care se bucură 
persoanele care trăiesc în Uniune; întrucât articolul 7 din TUE prevede posibilitatea de a 
suspenda anumite drepturi care decurg din aplicarea tratatelor unui stat membru, 
inclusiv drepturile de vot în Consiliu, atunci când s-a constatat existența unei încălcări 
grave și persistente de către un stat membru a valorilor prevăzute la articolul 2;

C. întrucât două proiecte de lege care decurg din inițiativele cetățenești se află în fața 
Parlamentului polonez, dintre care unul, cunoscut sub numele de „Stop avortului”, 
urmărește să înăsprească Legea poloneză din 1993 privind „Planificarea familială, 
protecția fătului uman și condițiile legale de întrerupere a sarcinii”, care este deja una 
dintre cele mai restrictive legi din UE privind avortul, în vederea eliminării accesului 
legal în cazurile de anomalii grave sau mortale ale fătului, refuzând în mod fundamental 
accesul la avort; celălalt, cunoscut sub numele de „Stop pedofiliei”, urmărește să facă 
din educația sexuală oferită minorilor de către profesori, lucrătorii din domeniul 
asistenței medicale și alți specialiști din domeniul educației o infracțiune care se 
pedepsește cu închisoarea;

D. întrucât o educație sexuală cuprinzătoare, adecvată vârstei și bazată pe probe este 
esențială pentru consolidarea capacităților copiilor și ale tinerilor de a dezvolta relații 
sănătoase, în condiții de egalitate, care să le aducă împlinire și să îi facă să se simtă în 
siguranță și pentru un impact pozitiv asupra egalității de gen, inclusiv prin 
transformarea normelor și atitudinilor de gen dăunătoare în ceea ce privește violența pe 
criterii de gen, homofobia și transfobia, pentru a preveni discriminarea și toate formele 
de abuz și violența bazată pe gen, precum și pentru a contribui la reducerea cazurilor de 
sarcini în rândul adolescentelor, a riscurilor și la utilizarea tot mai frecventă a 
contracepției;

E întrucât Dieta are obligația legală de a examina proiectele legislative care au la bază 
inițiative cetățenești în termen de șase luni de la începerea mandatului său; întrucât 
Parlamentul polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în favoarea retrimiterii către 
comisie a celor două proiecte de lege privind accesul la avort și educația sexuală a 
minorilor care au la bază inițiative cetățenești; întrucât nu au fost încă anunțate datele la 
care comisiile parlamentare vor studia proiectele de lege;
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F. întrucât, în 2016, 2018 și 2020, proiecte de lege care impun măsuri restrictive împotriva 
avortului sau care încearcă să introducă o interdicție aproape totală a dreptului la avort 
au provocat proteste în masă din partea femeilor și a organizațiilor societății civile în 
întreaga țară și în străinătate, inclusiv greva femeilor din „Lunea neagră” din 2016; 
întrucât, din păcate, de la începutul anului 2019, peste 80 de regiuni, județe sau 
municipalități au adoptat rezoluții prin care s-au declarat libere de așa-numita „ideologie 
LGBT” sau au adoptat în integralitate sau parțial „Cartele regionale ale drepturilor 
familiei”, discriminând în special părinții singuri și părinții și persoanele LGBTI și 
restricționând de facto libertatea de circulație a cetățenilor UE,

1. salută faptul că, la 16 aprilie 2020, Parlamentul polonez nu a adoptat cele două proiecte 
de lege privind accesul la avort și o educație sexuală cuprinzătoare și adecvată vârstei 
pentru minori care au la bază inițiative cetățenești; regretă faptul că Parlamentul polonez 
nu a respins în mod lipsit de echivoc aceste două proiecte de lege și se opune ca acestea 
să fie transmise comisiei spre examinare suplimentară, având în vedere că fiecare ar 
submina drepturile omului; consideră că perspectiva unui posibil vot viitor asupra 
acestor proiecte de lege reprezintă o amenințare potențială la adresa principiilor 
fondatoare ale UE, astfel cum sunt consacrate la articolul 2 din TUE, în special 
respectarea drepturilor omului și a demnității umane, nediscriminarea și egalitatea, 
inclusiv egalitatea între femei și bărbați, precum și sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR) și drepturile persoanelor LGBTI și activitatea societății 
civile;

2. invită Guvernul și membrii Parlamentului din Polonia să nu continue examinarea 
acestor două proiecte de lege, câtă vreme o dezbatere intensă, necesară și legitimă a fost 
declanșată în țară și în toată Europa din cauza problemelor morale și a protestelor pe 
care le generează acestea și deoarece viețile și drepturile fundamentale a mii de femei, 
de cupluri, de familii, de copii și de adolescenți, în special din rândul tinerilor și al 
persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi iremediabil afectate, precum și viețile și 
drepturile educatorilor din domeniul sănătății sexuale și reproductive, inclusiv ale 
profesorilor, lucrătorilor sociali, personalului medical și activiștilor pentru drepturile 
omului; este profund îngrijorat de încercările repetate de a prezenta, de a examina și de 
a reforma legislația cu scopul de a restricționa drepturile femeilor și egalitatea de gen; 
îndeamnă membrii Parlamentului polonez să se abțină de la orice încercare suplimentară 
de a restricționa sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente ale femeilor și 
adolescenților;

3. regretă recentele propuneri legislative, potrivit cărora instituțiile medicale nu ar mai fi 
obligate legal să indice o altă instituție în cazul refuzului doctorilor de a efectua 
întreruperi de sarcină din cauza convingerilor personale; își reiterează îngrijorarea cu 
privire la utilizarea clauzei de conștiință, inclusiv a lipsei unor mecanisme de sesizare 
fiabile și la lipsa de recurs în timp util pentru femeile cărora li se refuză accesul legal la 
avort; reamintește că, în conformitate cu legislația privind drepturile omului, medicilor 
nu ar trebui să li se permită să submineze drepturile inalienabile ale femeilor de a avea 
acces în timp util la întreaga gamă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă și 
dreptul la viață, sănătate și confidențialitate; invită guvernul polonez să respecte 
hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului3, care a hotărât că obstacolele în calea 

3 R. R., TYSIAC și P. și S./Polonia (cererea nr. 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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accesului la avortul legal în practică încalcă drepturile omului și, prin urmare, să includă 
în lege o normă care să prevadă că, în cazul unui refuz, unitatea medicală trebuie să 
indice un alt specialist sau o altă instituție care va efectua procedura de avort; solicită 
abrogarea legii care limitează accesul femeilor și fetelor la pastila contraceptivă de 
urgență;

4 își exprimă convingerea că blocarea accesului la servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente este o formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor și reamintește că indisponibilitatea unor informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire 
la propriile SRHR;

5. încurajează autoritățile poloneze să pună în aplicare în mod concret și efectiv Convenția 
de la Istanbul a Consiliului Europei, în special prin asigurarea aplicării legislației 
existente în întreaga țară, precum și asigurarea unui număr suficient de adăposturi de 
calitate pentru femeile victime ale violenței și copiii acestora;

6. este preocupat de regresul înregistrat de pierderea drepturilor femeilor, de tendința de 
diminuare a spațiului societății civile și de nivelul inadecvat de protecție din Polonia a 
dreptului fundamental al omului la sănătate al femeilor și al adolescentelor, sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile conexe, inclusiv accesul la informații și la 
autodeterminare, fiind o componentă esențială protejată prin lege la nivel internațional; 
este preocupat, de asemenea, de pierderea drepturilor tinerilor LGBTI, a căror sănătate 
mintală și siguranță fizică sunt deosebit de amenințate din cauza atacurilor continue ale 
guvernului asupra activiștilor și organizațiilor prin raiduri, retrageri de fonduri și 
intimidări;

7. subliniază că accesul neîngrădit și în timp util la serviciile de sănătate reproductivă și 
respectarea autonomiei reproductive a femeilor și a deciziilor acestora sunt esențiale 
pentru protejarea drepturilor fundamentale ale femeilor și a egalității de gen; 
reamintește că organismele internaționale din domeniul drepturilor omului au afirmat în 
mod repetat că legile foarte restrictive privind avortul contravin standardelor în materie 
de drepturi ale omului și trebuie reformate; reamintește că Parlamentul a criticat deja cu 
fermitate, în rezoluțiile sale din 14 septembrie 20164 și 15 noiembrie 20175, orice 
propunere legislativă care ar interzice avortul în cazurile de malformații grave sau 
mortale ale fătului, ceea ce ar însemna practic interzicerea accesului la avort în Polonia, 
în contextul în care majoritatea avorturilor legale sunt efectuate din acest motiv;

8. subliniază că femeile care decid să întrerupă o sarcină fie se deplasează într-o altă țară 
pentru a beneficia de servicii sigure și legale de întrerupere a sarcinii, fie se supun unor 
proceduri potențial nesigure la domiciliu, putând să își riște viața în timpul lor, în 
special femeile sărace; reafirmă faptul că blocarea accesului la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, inclusiv la întreruperea legală a sarcinii 
în condiții de siguranță, este o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor;

9. reiterează cu fermitate faptul că accesul la informații complete, adecvate vârstei, cu 
privire la sex, sexualitate și accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, 

4 JO C 204, 13.6.2018, p. 95.
5 JO C 356, 4.10.2018, p. 44.
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inclusiv educație sexuală, planificare familială, metode contraceptive și avort legal și în 
condiții de siguranță, sunt esențiale pentru a crea o atitudine pozitivă și caracterizată 
prin respect în raport cu sexualitatea și relațiile sexuale, precum și posibilitatea de a 
avea experiențe sexuale sigure, fără constrângeri, discriminare și violență;

10. reiterează faptul că tinerii trebuie să fie responsabilizați și protejați prin oferirea de 
informații adecvate vârstei despre sex și sexualitate și despre accesul la asistență 
medicală sexuală și reproductivă; subliniază că, în loc să protejeze tinerii, lipsa de 
informații și educație cu privire la sex și la sexualitate periclitează siguranța și calitatea 
vieții tinerilor, făcându-i vulnerabili la exploatare sexuală, abuzuri și violență, inclusiv 
pe fetele și tinerii LGBTI, care sunt afectați în mod deosebit de inegalitatea normelor 
sociale și de gen; solicită ca educatorii, doctorii și îngrijitorii să fie sprijiniți, protejați și 
încurajați să transmită aceste informații;

11. reamintește că educația, pe lângă faptul că este un drept al omului de sine stătător, este o 
condiție prealabilă pentru exercitarea altor drepturi și libertăți fundamentale; 
reamintește că Polonia are datoria, în temeiul legislației internaționale a drepturilor 
omului, de a oferi o educație sexuală completă, obligatorie, adecvată vârstei, 
standardizată, bazată pe date concrete și exactă din punct de vedere științific; 
reamintește că o astfel de educație este o parte a programei școlare necesară în vederea 
respectării standardelor Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa în materie de 
educație și protecție a tinerilor; afirmă că o astfel de educație ar trebui să cuprindă 
orientarea sexuală și identitatea de gen, exprimarea sexuală, relațiile sexuale și 
consimțământul, precum și informații despre riscuri sau boli precum bolile cu 
transmitere sexuală și HIV, sarcina nedorită, violența sexuală și practicile nocive, cum 
ar fi acostarea în scopuri sexuale și mutilarea genitală a femeilor;

12. invită guvernul polonez să condamne urgent și să adopte măsurile legale adecvate 
împotriva rezoluțiilor adoptate de autoritățile regionale și comunale privind crearea așa-
numitelor „zone libere de LGBTI” din Polonia, care încalcă drepturile fundamentale și 
generează mai multă ură, frică și amenințări pentru persoanele LGBTI din Polonia; 
reamintește rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică și 
discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv zonele libere de 
LGBTI6; îndeamnă guvernul polonez să ia măsuri pentru a proteja persoanele LGBTI +, 
pentru a aborda toate încălcările drepturilor omului și pentru a garanta drepturile și 
libertățile persoanelor și ale organizațiilor din societate care reprezintă interesele 
femeilor și ale persoanelor LGBTI +;

13. reamintește că articolul 7 din TUE poate fi declanșat dacă se constată existența unui risc 
clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor menționate la articolul 2; este 
ferm convins că atingerea adusă drepturilor femeilor, ale persoanelor LGBTI+ și ale 
altor minorități încalcă grav valorile egalității și respectării drepturilor omului, inclusiv 
a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, consacrate la articolul 2 din TUE; 
invită Comisia să monitorizeze situația pentru a evalua dacă crearea de zone libere de 
LGBTI într-o treime dintre municipalitățile poloneze, declarațiile homofobe și alte 
încălcări ale drepturilor minorităților constituie o încălcare a articolului 2 din TUE, a 
articolului 3 alineatul (2) din TUE, a articolului 21 din TFUE, a titlurilor IV și V din 

6 Texte adoptate, P9_TA(2019)0101.
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TFUE și a articolului 45 din Cartă; invită, prin urmare, Comisia să examineze un aviz 
motivat în conformitate cu articolul 258 din TFUE și, într-un astfel de caz, să aibă în 
vedere lansarea procedurii corespunzătoare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 
îndeamnă Comisia să suspende finanțarea structurală suplimentară a UE în regiunile în 
care ar fi fost utilizată pentru acțiuni anti-LGBTI+ care încalcă valorile UE; solicită 
Consiliului să abordeze aceste chestiuni în contextul actualei sale audieri în legătură cu 
situația din Polonia;

14. solicită guvernului polonez să introducă în Codul Penal orientarea sexuală, identitatea 
de gen și caracteristicile sexuale drept caracteristici personale protejate, pentru a garanta 
drepturile tuturor persoanelor LGBTI+ din Polonia;

15. solicită o educație sexuală, adecvată vârstei și anti-discriminare cuprinzătoare, în 
concordanță cu standardele internaționale, în Polonia, pentru a combate homofobia, 
atitudinile discriminatorii, stereotipurile de gen și miturile cu privire la sexualitate și 
sănătatea reproductivă; invită guvernul polonez să se asigure că tinerii au acces la o 
educație sexuală și anti-discriminare cuprinzătoare, adecvată vârstei lor și bazată pe date 
concrete în programa școlară, în conformitate cu standardele europene și internaționale, 
și să se asigure că profesorii sau educatorii calificați sunt sprijiniți pentru a oferi o astfel 
de educație într-un mod obiectiv și faptic; invită autoritățile poloneze să se abțină de la 
adoptarea unei politici care contravine acestor obiective, precum și de la orice acțiune 
disciplinară și de stigmatizare împotriva cadrelor didactice pe motiv că acestea transmit 
cunoștințe legate de sexualitate și antidiscriminare;

16. solicită guvernului polonez să dea curs recomandărilor Parlamentului European, 
formulate în rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 
sexuale în Polonia7, precum și celor ale Consiliului Europei și ale OMS;

17. consideră că aprobarea de către Parlament a CFM 2021-2027, care include programul 
„Drepturi și valori”, ar trebui să fie condiționată de respectarea valorilor Uniunii 
Europene; își reiterează solicitarea de creare a unui mecanism de protejare a bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate ale statului de drept în statele membre și 
este pregătit să nu aprobe CFM dacă nu se ajunge la un acord politic cu privire la un 
astfel de mecanism; invită autoritățile poloneze să asigure o finanțare adecvată prin 
intermediul unor instrumente la nivelul UE, cum ar fi CFM și alte proiecte pilot, pentru 
a pune CFM la dispoziția organizațiilor de apărare a drepturilor fundamentale, inclusiv a 
organizațiilor pentru drepturile femeilor și a organizațiilor LGBTI +, și să abordeze 
birocrația și restricțiile de finanțare tot mai mari impuse organizațiilor pentru drepturile 
fundamentale, inclusiv organizațiilor pentru drepturile femeilor și activiștilor pentru 
drepturile femeilor.

7 
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