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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v poročilo, ki ga sprejme, vključi 
naslednje pobude:

– ob upoštevanju dokumenta komisarja Sveta Evrope za človekove pravice iz 
decembra 2017 z naslovom Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk v Evropi,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o 
kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem1,

– ob upoštevanju priporočil Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2019 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju mladostnikov ter njihovih pravicah na tem področju in 
publikacije regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo z 
naslovom Standardi za spolno vzgojo v Evropi. Okvir za politične odločevalce, 
izobraževalne in zdravstvene organe in strokovnjake,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o 
nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU2,

– ob upoštevanju rezultatov ankete II o LGBTI, ki jo je izvedla Agencija za temeljne 
pravice, v kateri se kaže zlasti porast nestrpnosti in nasilja zoper osebe LGBTI na 
Poljskem, pri čemer je stopnja zaupanja poljskih anketirancev LGBTI, da se vlada bori 
proti predsodkom in nestrpnosti, najnižja v EU (zgolj 4-odstotna), in po kateri je na 
Poljskem najvišji (79-odstoten) delež anketirancev, ki se nekaterim krajem izogibajo iz 
strahu pred napadi, nadlegovanjem in grožnjami,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
listine), zlasti členov 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 in 45,

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) o ustanovnih vrednotah Unije 
in člena 7 PEU, po katerem se ugotovi, ali država članica huje in vztrajno krši vrednote 
iz člena 2,

– ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o enakosti žensk 
in moških ter člena 9 PDEU o boju proti socialni izključenosti in visoki stopnji 
izobraževanja, usposabljanja in varovanja človekovega zdravja, naslova IV PDEU o 
prostem pretoku oseb, storitev in kapitala in naslova V PDEU o področju svobode, 
varnosti in pravice,

A. ker člen 35 listine določa, da ima „Vsakdo […] pravico do preventivnega zdravstvenega 
varstva in do zdravniške oskrbe v skladu s pogoji, ki jih določajo nacionalne zakonodaje 
in običaji“, in ima namen zagotavljati visoko raven varovanja zdravja ljudi; ker so 
razpoložljivo in cenovno dostopno spolno in reproduktivno zdravje in pravice, vključno 
s kontracepcijo ter varnim in zakonitim splavom, povezane z različnimi človekovimi 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.
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pravicami, kot so pravica do življenja in dostojanstva, zaščita pred nečloveškim in 
ponižujočim ravnanjem, pravica dostopa do zdravstvenega varstva, pravica do 
zasebnosti, pravica do izobraževanja in prepoved diskriminacije; ker je odrekanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v nasprotju s sodbami odbora za 
človekove pravice OZN in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah;

B. ker Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno 
s pravicami pripadnikov manjšin, kot je določeno v členu 2 PEU in zapisano v 
mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah; ker na teh vrednotah, ki so skupne 
državam članicam in so se jim vse prostovoljno zavezale, temeljijo pravice oseb, ki 
živijo v Uniji; ker člen 7 PEU določa, da je mogoče državi članici, ki resno in vztrajno 
krši vrednote iz člena 2, začasno odvzeti nekatere pravice, ki jih imajo države članice v 
skladu s Pogodbama, vključno z glasovalnimi pravicami v Svetu;

C. ker se v poljskem parlamentu obravnavata dva predloga zakona, pripravljena na podlagi 
državljanskih pobud; ker je prvi znan kot predlog zakona o odpravi splava, s katerim bi 
še poostrili poljski zakon o družinskem načrtovanju, zaščiti človeškega zarodka in 
pogojih za zakonito prekinitev nosečnosti, ki je že zdaj najbolj omejevalen zakon o 
splavu v EU, in onemogočili zakonit dostop do splava v primerih resne ali smrtonosne 
nenormalnosti zarodka, kar pomeni temeljno odrekanje dostopa do splava; ker drugi 
predlog zakona obravnava zaustavitev pedofilije, z njim pa naj bi dosegli, da bo spolna 
vzgoja mladoletnikov, ki jo izvajajo učitelji, zdravstveni delavci in drugi izobraževalni 
strokovnjaki, postala kaznivo dejanje, zanjo pa zagrožena zaporna kazen;

D. ker je celovita, starosti primerna in na dokazih temelječa spolna vzgoja pomembna, da 
otroci in mladi razvijejo sposobnost za zdrave, enakopravne, plodne in varne odnose, pa 
tudi zaradi pozitivnega učinka na enakost spolov, tudi s spreminjanjem škodljivih 
standardov na področju spolov in odnosa do nasilja na podlagi spola, homofobije in 
transfobije, da se preprečijo diskriminacija in vse oblike zlorabe in nasilja na podlagi 
spola ter prispeva k zmanjšanju najstniške nosečnosti, omejitvi tveganega ravnanja in 
povečani uporabi kontracepcije;

E ker je bil poljski parlament pravno zavezan, da v šestih mesecih po prevzemu mandata 
pregleda osnutke zakonov, nastalih na podlagi državljanskih pobud; ker je poljski 
parlament 16. aprila 2020 glasoval, da se predloga zakona, nastala na podlagi 
državljanskih pobud o dostopu do splava in o spolni vzgoji mladoletnikov, vrneta v 
obravnavo odboru; ker datumi obravnave predlogov zakonov v parlamentarnih odborih 
še niso bili napovedani;

F. ker so predlogi zakonov v letu 2016, 2018 in 2020, ki nalagajo omejevalne ukrepe proti 
splavu ali s katerimi se poskuša uvesti skoraj popolna prepoved pravice do splava, 
sprožili množične proteste žensk in organizacij civilne družbe po vsej državi in v tujini, 
vključno s stavko žensk na „črni ponedeljek“ leta 2016; ker se je od začetka leta 2019 
več kot 80 območij, okrožij in občin s sprejetjem resolucij razglasilo za območje brez 
tako imenovane ideologije LGBT ali v celoti ali delno sprejelo Regionalno listino o 
družinskih pravicah, ki diskriminira predvsem starše samohranilce ter starše in osebe 
LGBTI ter dejansko omejuje svobodo gibanja državljanov EU, kar je obžalovanja 
vredno;
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1. pozdravlja, da poljski parlament 16. aprila 2020 ni sprejel dveh predlogov zakonov na 
podlagi državljanskih pobud o dostopu do splava ter o celoviti in starosti primerni 
spolni vzgoji mladoletnikov; obžaluje, da poljski parlament teh dveh predlogov ni 
preprosto zavrnil, in ugovarja temu, da sta bila vrnjena v nadaljnjo obravnavo odboru, 
saj oba spodkopavata človekove pravice; meni, da bi z možnostjo, da se o teh predlogih 
zakonov v prihodnje glasuje, lahko ogrozili ustanovna načela EU, kot so zapisana v 
členu 2 PEU, zlasti spoštovanje človekovih pravic in človekovega dostojanstva, 
nediskriminacija in enakost, vključno z enakostjo med ženskami in moškimi, spolnim in 
reproduktivnim zdravjem in pravicami, pravicami LGBTI in delom civilne družbe;

2. poziva poljsko vlado in poslance poljskega parlamenta, naj teh dveh predlogov zakonov 
ne obravnavajo, ker je v državi in Evropi prišlo do burne, potrebne in zakonite razprave 
zaradi moralnih vprašanj in do protestov, ki jih ti predlogi sprožajo, in ker bi bili 
življenje in temeljne pravice na tisoče žensk, parov in družin, otrok in mladostnikov, 
zlasti najmlajših in najranljivejših v družbi, kot tudi življenja in pravice izobraževalnega 
osebja na področju spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, vključno z 
učitelji, terenskimi delavci, zdravstvenim osebjem in aktivisti na področju pravic, 
nepopravljivo prizadeti; je globoko zaskrbljen zaradi ponovljenih poskusov, da se z 
namenom omejevanja pravic žensk in enakosti spolov uvede, obravnava in spreminja 
zakonodaja; poziva poslance poljskega parlamenta, naj se vzdržijo vseh nadaljnjih 
poskusov omejevanja spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic žensk in 
mladoletnih oseb;

3. obžaluje nedavne zakonodajne predloge, po katerih medicinske ustanove ne bi bile več 
pravno zavezane navesti drugo ustanovo, če kateri od zdravnikov zavrne splav zaradi 
osebnega prepričanja; ponavlja, da je zaskrbljen zaradi uporabe ugovora vesti, tudi ker 
ni zanesljivih mehanizmov za napotitve ali pravočasne rešitve za ženske, ki pravno ne 
morejo dostopati do splava; opozarja, da zdravnikom v skladu s pravom o človekovih 
pravicah ne bi smelo biti dovoljeno, da ženskam jemljejo neodtujljivo pravico do 
pravočasnega dostopa do polnega obsega storitev spolne in reproduktivnega zdravja ter 
pravico do življenja, zdravja in zasebnosti; poziva poljsko vlado, naj izpolni sodbo 
Evropskega sodišča za človekove pravice3, ki je razsodilo, da je oviranje dostopa do 
zakonitega splava v praksi kršitev človekovih pravic in zato vključijo v svojo 
zakonodajo predpis, da mora medicinska ustanova v primeru zavrnitve navesti drugega 
strokovnjaka ali ustanovo, ki bo izvedel postopek splava; poziva k razveljavitvi zakona, 
s katerim je omejen dostop žensk in deklet do tabletke za nujno kontracepcijo;

4 odločno poudarja, da je odrekanje storitev na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja oblika nasilja nad ženskami in dekleti ter opozarja, da se z nedostopnostjo 
točnih znanstvenih informacij kršijo pravice posameznikov do ozaveščene izbire na 
področju svojega spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic;

5. spodbuja poljske organe, naj konkretno in dejansko izvajajo Istanbulsko konvencijo 
Sveta Evrope, zlasti z zagotavljanjem, da se obstoječa zakonodaja uporablja v vsej 
državi in zagotovitvijo zadostnega števila in kakovosti zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilje, in njihove otroke;

6. je zaskrbljen zaradi nazadovanja na področju ženskih pravic, zmanjševanja prostora za 

3 R.R., TYSIAC in P. in S. proti Poljski (Vloge št. Nos 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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civilno družbo in neprimerne stopnje varstva temeljne človekove pravice žensk in 
mladostnic do zdravja na Poljskem, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter 
sorodnimi pravicami, tudi dostopom do informacij in samoodločbe, kot bistvenega 
sestavnega dela te pravice, ki ga varuje pravo na mednarodni ravni; je zaskrbljen tudi 
zaradi izgube pravic mladih LGBTI, katerih duševno zdravje in telesna varnost sta še 
posebej ogrožena zaradi stalnih napadov vlade na aktiviste in organizacije z racijami, 
odvzemom sredstev in ustrahovanjem;

7. poudarja, da so neoviran in pravočasen dostop do storitev reproduktivnega zdravja ter 
spoštovanje reproduktivne avtonomnosti in odločitev žensk bistveni za zaščito 
človekovih pravic žensk in enakosti spolov; opozarja na večkratno potrditev 
mednarodnih organov za človekove pravice, da so zelo omejevalni zakoni o splavu v 
nasprotju s standardi človekovih pravic in jih je treba reformirati; opozarja, da je 
Parlament v resolucijah z dne 14. septembra 20164 in 15. novembra 20175 že ostro 
obsojal zakonodajne predloge, ki bi prepovedali splav v primeru hude ali smrtne 
prizadetosti zarodka, s čimer bi dobesedno prepovedali dostop do splava na Poljskem, 
saj se večina pravnih splavov izvaja zaradi tega razloga;

8. poudarja, da ženske, ki se odločijo za prekinitev nosečnosti, potujejo v drugo državo, 
kjer so storitve splava varne in zakonite, ali pa doma uporabijo potencialno nevarne 
postopke, pri katerih tvegajo življenje, kar velja zlasti za revne ženske; znova poudarja, 
da je odrekanje storitev spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, vključno z 
varnim in zakonitim splavom, ena od oblik nasilja nad ženskami in dekleti;

9. znova odločno poudarja, da je dostop do izčrpnih in starosti primernih informacij o 
spolu, spolnosti in dostopu do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
vključno s spolno vzgojo, načrtovanjem družine, kontracepcijskimi metodami ter 
varnim in zakonitim splavom, bistvenega pomena za oblikovanje pozitivnega in 
spoštljivega pristopa k spolnosti in spolnim odnosom, poleg možnosti varne spolne 
izkušnje brez tveganja, prisile, diskriminacije in nasilja;

10. znova poudarja, da je treba mlade opolnomočiti in zaščititi z dostopom do izčrpnih in 
starosti primernih informacij o spolu in spolnosti ter dostopom do spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva; poudarja, da pomanjkanje informacije in 
izobraževanja o spolu in spolnosti ogroža varnost in dobrobit mladih, ker jih, namesto 
da bi jih zaščitilo, izpostavlja spolnemu izkoriščanju, zlorabi in nasilju, kar velja tudi za 
deklice in mlade LGBTI, ki so še posebej izpostavljeni neenakosti med spoloma in 
družbenim normam; poziva, da je treba izobraževalno osebje, zdravnike in oskrbovalce 
podpreti, zaščititi in spodbujati k temu, da širijo te informacije;

11. opozarja, da izobraževanje ni samo samostojna človekova pravica, ampak tudi pogoj za 
uživanje drugih temeljnih pravic in svoboščin; opozarja, da ima Poljska v skladu z 
mednarodnimi človekovimi pravicami dolžnost zagotavljati celovito, obvezno, starosti 
primerno, standardizirano, na dokazih temelječe in točno znanstveno spolno vzgojo; 
opozarja, da mora biti ta vzgoja nujno del šolskega učnega načrta, da bi lahko izpolnili 
standarde Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, da se mladi izobražujejo in 
ščitijo; potrjuje, da bi moralo tako izobraževanje obsegati spolno usmerjenost in spolno 

4 UL C 204, 13.6.2018, str. 95.
5 UL C 356, 4.10.2018, str. 44.
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identiteto, spolno izražanje, odnose in soglasje ter informacije o negativnih izidih ali 
boleznih, kot so spolno prenosljive okužbe in HIV, nenačrtovana nosečnost, spolno 
nasilje in škodljive prakse, kot sta spletno navezovanje stikov za spolne namene in 
pohabljanje ženskih spolnih organov;

12. poziva poljsko vlado, naj sprejme ustrezne pravne ukrepe proti resolucijam, ki so jih 
regionalni in lokalni organi sprejeli v zvezi z vzpostavitvijo tako imenovanih „območij 
brez LGBT“ na Poljskem, ki kršijo temeljne pravice in podpihujejo še več sovraštva, 
strahu in nevarnosti zoper osebe LGBTI+ na Poljskem, ter naj nemudoma obsodi te 
pobude; opozarja na svojo resolucijo z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju 
oseb LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z območji brez LGBTI6; poziva 
poljsko vlado, naj naredi vse, da zaščiti ljudi LGBTI+, obravnava vse kršitve 
človekovih pravic in jamči za pravice in svoboščine posameznikov in organizacij v 
družbi, ki zastopajo interese žensk in ljudi LGBTI+;

13. opozarja, da je mogoče uporabiti člen 7 PEU v primeru resne nevarnosti, da bo država 
članica huje kršila vrednote iz člena 2 PEU; je trdno prepričan, da kršitve pravic žensk, 
oseb LGBTI+ in drugih manjšin pomeni hudo kršitev vrednot enakosti in spoštovanja 
človekovih pravic, vključno s pravicami oseb, ki pripadajo manjšinam iz člena 2 PEU; 
poziva Komisijo, naj spremlja razmere, da oceni, ali vzpostavitev območij brez LGBTI 
v tretjini poljskih občin, homofobne izjave in druge kršitve pravic manjšin predstavljajo 
kršitev člena 2 PEU, člena 3(2) PEU, člena 21 PDEU, naslovov IV in V PDEU in člena 
45 listine; poziva Komisijo, naj potem v skladu s členom 258 PDEU preuči možnost 
obrazloženega mnenja in v tem primeru razmisli o uvedbi primernega postopka za 
ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, naj začasno zaustavi plačila strukturnih sredstev 
EU v regijah, kjer bi jih uporabili za ukrepe proti LGBTI+, ki kršijo vrednote EU; 
poziva Svet, naj ta vprašanja obravnava v okviru svoje trenutne predstavitve razmer na 
Poljskem;

14. poziva poljsko vlado, naj spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolne značilnosti 
vključi kot zaščitene osebnostne lastnosti v kazenski zakonik, da zaščiti pravice vseh 
oseb LGBTI+ na Poljskem;

15. poziva k celoviti starosti primerni spolni in protidiskriminacijski vzgoji na Poljskem, ki 
bo v skladu z mednarodnimi standardi, da se odpravijo homofobija, diskriminatorni 
odnosi, stereotipi o spolih in miti o spolnosti in reproduktivnem zdravju; poziva poljsko 
vlado, naj zagotovi, da bodo imeli mladi dostop do celovite, starosti primerne, na 
dokazih temelječe spolne in protidiskriminacijske vzgoje v učnem načrtu, ki bo v skladu 
z evropskimi in mednarodnimi standardi, ter naj zagotovi, da bodo kvalificirani učitelji 
ali izobraževalno osebje z dejstvi in stvarno podprti pri tem izobraževanju; poziva 
poljske organe, naj se vzdržijo sprejemanja politike, ki bo v nasprotju s temi cilji, in 
sprejemanja disciplinskih ukrepov zoper učitelje in izobraževalno osebje ali njihove 
stigmatizacije zaradi poučevanja o spolnosti in protidiskriminaciji;

16. poziva poljske organe, naj upoštevajo priporočila Evropskega parlamenta iz resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem7, pa tudi 

6 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.
7 
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priporočila Sveta Evrope in Svetovne zdravstvene organizacije;

17. meni, da bi moralo biti od spoštovanja vrednot Evropske unije odvisno, ali bo Parlament 
odobril večletni finančni okvir za 2021–2027, ki vključuje program o pravicah in 
vrednotah; znova poziva k mehanizmu zaščite proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah in je pripravljen 
odstopiti od odobritve večletnega finančnega okvira, če ne bo političnega soglasja o tem 
mehanizmu; poziva poljske organe, naj z instrumenti na ravni EU, kot je večletni finančni 
okvir, in drugimi pilotnimi projekti zagotovijo ustrezna finančna sredstva, da bo večletni 
finančni okvir na voljo za organizacije, ki varujejo temeljne pravice, vključno z 
organizacijami za ženske pravice in LGBTI+, ter naj odpravijo vse večjo birokratizacijo 
in omejitve pri financiranju organizacij za temeljne pravice, vključno z organizacijami za 
pravice žensk in aktivisti.
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