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Poprawka 1
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Umocowanie 1

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając dokument 
tematyczny Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy z grudnia 2017 r. 
zatytułowany „Zdrowie i prawa seksualne 
i reprodukcyjne kobiet w Europie”,

skreśla się

Or. fr

Poprawka 2
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Umocowanie 1

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając dokument 
tematyczny Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy z grudnia 2017 r. 
zatytułowany „Zdrowie i prawa seksualne 
i reprodukcyjne kobiet w Europie”,

skreśla się

Or. pl

Poprawka 3
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 10 
grudnia 2013 r. ws. zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
w tej dziedzinie1a; 
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1a P7_TA(2013)0548 

Or. pl

Poprawka 4
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Umocowanie 2

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. 
dotyczące zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego nastolatków oraz ich 
praw w tej dziedzinie,

skreśla się

Or. fr

Poprawka 5
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Umocowanie 2

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. 
dotyczące zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego nastolatków oraz ich 
praw w tej dziedzinie,

skreśla się

Or. pl

Poprawka 6
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Umocowanie 3
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Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
listopada 2019 r. w sprawie penalizacji 
edukacji seksualnej w Polsce 
(2019/2891(RSP)),

skreśla się

Or. pl

Poprawka 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Umocowanie 3

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
listopada 2019 r. w sprawie penalizacji 
edukacji seksualnej w Polsce 
(2019/2891(RSP)),

skreśla się

Or. fr

Poprawka 8
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. 
dotyczące zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego nastolatków oraz ich 
praw w tej dziedzinie oraz opracowane 
przez Biuro Regionalne WHO dla Europy 
normy w zakresie edukacji seksualnej w 
Europie: ramy dla decydentów oraz 
organów i specjalistów w dziedzinie 
edukacji i ochrony zdrowia,
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Or. en

Poprawka 9
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 13 
lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia 
sytuacji w zakresie praw kobiet i 
równouprawnienia w UE 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Poprawka 10
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając wyniki 
przeprowadzonego przez Agencję Praw 
Podstawowych badania LGBTI Survey II, 
które ukazują wzrost nietolerancji i 
przemocy w stosunku do osób LGBTI w 
Polsce, przy czym polscy respondenci 
LGBTI wykazują w tym badaniu 
całkowity brak wiary w walkę rządu z 
nietolerancją i uprzedzeniami, co stanowi 
najniższy odsetek w całej UE (zaledwie 
4%), a w Polsce odnotowuje się najwyższy 
odsetek respondentów, którzy unikają 
odwiedzania niektórych miejsc z obawy 
przed napaścią, prześladowaniem lub 
groźbami (79%),
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Or. en

Poprawka 11
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt opinii
Umocowanie 4

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 1, 2, 3, 10, 21 i 35,

- uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 1, 2, 3, 10, 11, 21 i 
35,

Or. en

Poprawka 12
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Umocowanie 4

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 1, 2, 3, 10, 21 i 35,

- uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 1, 2, 3, 10, 21, 35 i 
45,

Or. en

Poprawka 13
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka
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- uwzględniając art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE), dotyczący 
fundamentalnych wartości Unii, i art. 7 
TUE, dotyczący stwierdzenia poważnego i 
stałego naruszenia przez państwo 
członkowskie wartości, o których mowa w 
art. 2,

Or. en

Poprawka 14
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Umocowanie 5

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), dotyczący równości kobiet i 
mężczyzn, i art. 9 TFUE, w którym mowa 
o zwalczaniu wykluczenia społecznego, a 
także o wysokim poziomie kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego,

- uwzględniając art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), dotyczący równości kobiet i 
mężczyzn, i art. 9 TFUE, w którym mowa 
o zwalczaniu wykluczenia społecznego, a 
także o wysokim poziomie kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego,

Or. en

Poprawka 15
Nicolaus Fest, Christine Anderson, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając Konwencję o 
prawach dziecka, w szczególności jej 
preambułę, w której wskazano, że 
„dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość 
fizyczną oraz umysłową, wymaga 
szczególnej opieki i troski, w tym 
właściwej ochrony prawnej, zarówno 
przed, jak i po urodzeniu”,
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Poprawka 16
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 TUE oraz jest 
zapisane w międzynarodowych traktatach 
dotyczących praw człowieka; mając na 
uwadze, że te wartości, wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte przez 
wszystkie państwa członkowskie, stanowią 
podstawę praw, z których korzystają osoby 
mieszkające w Unii; mając na uwadze, że 
art. 7 TUE przewiduje możliwość 
zawieszenia niektórych praw 
wynikających ze stosowania traktów dla 
państwa członkowskiego, łącznie z 
prawem do głosowania w Radzie, w 
przypadku stwierdzenia poważnego i 
stałego naruszenia przez państwo 
członkowskie wartości, o których mowa w 
artykule 2;

Or. en

Poprawka 17
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kształtowanie 
polityki w zakresie edukacji seksualnej, 
jak również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, zgodnie z art. 168 
TFUE, leżą w kompetencji państw 
członkowskich, choć UE może przyczyniać 
się do propagowania najlepszych praktyk 
wśród państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 18
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw A b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zapewnienie 
dostępnych i przystępnych usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym 
praw, w tym antykoncepcji oraz 
bezpiecznej i legalnej aborcji, jest 
powiązane z szeregiem praw człowieka, 
takimi jak: prawo do życia i godności, 
wolność od nieludzkiego i poniżającego 
traktowania, prawo dostępu do opieki 
zdrowotnej, prawo do prywatności, prawo 
do nauki oraz zakaz dyskryminacji; mając 
na uwadze, że odmowa świadczenia usług 
w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym 
praw stanowi formę przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt; mając na uwadze, że 
Europejski Trybunał Praw Człowieka 
kilkakrotnie orzekał, że restrykcyjne 
prawo aborcyjne i niewdrażanie przepisów 
narusza prawa kobiet w kontekście praw 
człowieka;
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Poprawka 19
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że prawo 
międzynarodowe nie uznaje tzw. prawa do 
aborcji, a Europejski Trybunał Praw 
Człowieka wielokrotnie podkreślał, iż nie 
istnieje prawo do aborcji albo do jej 
wykonania, a prawo do życia prywatnego 
nie może być interpretowane jako 
przyznające tzw. prawo do aborcji1;
1. A. B. C.v. Ireland, [GC], N°25579/05, 16 December 2010, § 223.„Art. 8 nie 

może być interpretowany w ten sposób, że ciąża i jej zakończenie dotyczą 

wyłącznie życia prywatnego kobiety, ponieważ za każdym razem, gdy kobieta 

jest w ciąży, jej życie prywatne jest ściśle związane z rozwijającym się płodem.”

Or. pl

Poprawka 20
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw A c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że dostosowana 
do wieku i oparta na dowodach, 
kompleksowa edukacja seksualna ma 
kluczowe znaczenie dla budowania 
umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie 
tworzenia zdrowych, równych, 
wspierających i bezpiecznych związków, 
wolnych od dyskryminacji, przymusu i 
przemocy, i ma ona również pozytywny 
wpływ na wyniki w zakresie 
równouprawnienia płci, w tym 
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przekształcanie szkodliwych norm 
dotyczących płci i postaw wobec przemocy 
uwarunkowanej płcią, homofobii i 
transfobii, a także przyczynia się do 
zmniejszenia liczby ciąż u nastolatek, 
ograniczenia podejmowania ryzykownych 
zachowań, częstszego stosowania 
prezerwatyw i innych form antykoncepcji;

Or. en

Poprawka 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o 
aborcji, już i tak należącej do najbardziej 
restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie 
edukacji seksualnej małoletnich za 
przestępstwo podlegające karze 
pozbawienia wolności;

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw;

Or. fr

Poprawka 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o 
aborcji, już i tak należącej do najbardziej 
restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie 

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, których treść 
i ewentualne przyjęcie podlegają 
suwerennym decyzjom Polski;
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edukacji seksualnej małoletnich za 
przestępstwo podlegające karze 
pozbawienia wolności;

Or. fr

Poprawka 23
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o 
aborcji, już i tak należącej do najbardziej 
restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie 
edukacji seksualnej małoletnich za 
przestępstwo podlegające karze 
pozbawienia wolności;

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o 
aborcji, już i tak należącej do najbardziej 
restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie 
kompleksowej edukacji seksualnej 
małoletnich za przestępstwo podlegające 
karze pozbawienia wolności;

Or. en

Poprawka 24
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o 
aborcji, już i tak należącej do najbardziej 
restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie 
edukacji seksualnej małoletnich za 
przestępstwo podlegające karze 
pozbawienia wolności;

B. mając na uwadze, że pod obrady 
parlamentu polskiego trafiły dwa 
obywatelskie projekty ustaw, z których 
jeden traktuje o nowelizacji ustawy o 
planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, a drugi traktuje o 
penalizacji promowania zachowań 
pedofilskich;
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Or. pl

Poprawka 25
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obowiązująca 
w Polsce ustawa o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 
r. należy do najbardziej restrykcyjnych 
ustaw o aborcji w Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że nowa propozycja, 
znana jako projekt ustawy „Stop aborcji”, 
która ma na celu zmianę kodeksu 
karnego, aby wykluczyć legalny dostęp do 
aborcji w przypadku ciężkich lub 
śmiertelnych wad płodu, w rezultacie 
doprowadziłaby do niemal całkowitej 
odmowy dostępu do legalnej aborcji w 
Polsce, gdyż większość legalnych aborcji 
przeprowadza się na tej właśnie 
podstawie;

Or. en

Poprawka 26
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że realizacja 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia równouprawnienia płci, a 
dostęp do opartej na dowodach, 
kompleksowej edukacji seksualnej ma 
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kluczowe znaczenie dla budowania 
umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie 
tworzenia zdrowych, równych, 
wspierających i bezpiecznych związków, 
uwzględniania norm płci oraz 
zapobiegania dyskryminacji i wszystkim 
formom nadużyć i przemocy ze względu 
na płeć;  

Or. en

Poprawka 27
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. - mając na uwadze, że oceny 
argumentacji przemawiającej 
za realizacją inicjatyw obywatelskich, 
zgodnie z polskim prawem, dokonuje Sejm 
i Senat. Decyzja w tym zakresie pozostaje 
w rękach obu Izb Parlamentu RP oraz 
Prezydenta RP;

Or. pl

Poprawka 28
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw B b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że projekt 
ustawy „Stop pedofilii” w rzeczywistości 
zakazuje edukacji seksualnej, uznaje 
nauczycieli, pracowników opieki 
zdrowotnej i innych pracowników oświaty 
za przestępców, a także promuje 
stygmatyzację, krzywdzące stereotypy i 
homofobię; mając na uwadze, że projekt 
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ten stałby w sprzeczności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
Polski w obszarze praw człowieka; 

Or. en

Poprawka 29
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Sejm był 
prawnie zobowiązany przystąpić do 
rozpatrzenia obywatelskich projektów 
ustaw w ciągu sześciu miesięcy od 
pierwszego posiedzenia;

C. mając na uwadze, że Sejm był 
prawnie zobowiązany przystąpić do 
rozpatrzenia obywatelskich projektów 
ustaw w ciągu sześciu miesięcy od 
pierwszego posiedzenia; mając na uwadze, 
że 16 kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji 
parlamentarnych; mając na uwadze, że 
nie ogłoszono jeszcze terminu 
rozpatrzenia tych projektów przez komisje 
parlamentarne;

Or. en

Poprawka 30
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że posłowie na 
Sejm polski zostali wybrani 
demokratycznie w ordynacji 
proporcjonalnej oraz że naród polski 
swobodnie i suwerennie wybrał swoich 
przedstawicieli.
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Or. fr

Poprawka 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w 2018 r. 
projekt ustawy ograniczającej dostęp do 
aborcji wywołał masowe protesty w całym 
kraju oraz za granicą;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 32
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w 2018 r. 
projekt ustawy ograniczającej dostęp do 
aborcji wywołał masowe protesty w całym 
kraju oraz za granicą;

D. mając na uwadze, że w 2018 
r. obywatelski projekt, pod którym 
podpisało się ponad 450 000 polskich 
obywateli, dot. nowelizacji ustawy o 
planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, wywołał protesty kraju 
oraz za granicą, co jest wyrazem 
funkcjonujących demokratycznych 
mechanizmów, tak samo jak i przyjęcie 
pod rozwagę projektu obywatelskiego;

Or. pl

Poprawka 33
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou
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Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w 2018 r. 
projekt ustawy ograniczającej dostęp do 
aborcji wywołał masowe protesty w całym 
kraju oraz za granicą;

D. mając na uwadze, że w 2016 r. 
próba wprowadzenia całkowitego zakazu 
prawa do aborcji spowodowała masową 
mobilizację kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz strajk 
kobiet „Czarny Poniedziałek”; mając na 
uwadze, że w 2018 r. projekt ustawy 
ograniczającej dostęp do aborcji wywołał 
masowe protesty w całym kraju oraz za 
granicą;

Or. en

Poprawka 34
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w 2018 r. 
projekt ustawy ograniczającej dostęp do 
aborcji wywołał masowe protesty w całym 
kraju oraz za granicą;

D. mając na uwadze, że w latach 
2016, 2018 i 2020 projekt ustawy 
ograniczającej dostęp do aborcji wywołał 
masowe protesty w całym kraju oraz za 
granicą;

Or. en

Poprawka 35
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw D a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1206982PL.docx 19/56 PE653.743v01-00

PL

Da. mając na uwadze, że od początku 
2019 r. ponad 80 samorządów w Polsce 
przyjęło uchwały, w których oświadczają, 
że są wolne od „ideologii LGBT”, lub 
zatwierdziło Samorządową Kartę Praw 
Rodzin lub jej najważniejsze przepisy, 
które dyskryminują w szczególności 
rodziny niepełne i rodziny LGBTI; mając 
na uwadze, że utworzenie stref wolnych od 
LGBTI, nawet jeśli nie polega na 
wprowadzaniu fizycznych barier, stanowi 
środek skrajnie dyskryminujący, który 
ogranicza przysługującą obywatelom UE 
swobodę przemieszczania się;

Or. en

Poprawka 36
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw D a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w 
Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia, a pod szczególną 
ochroną prawną znajdują się w Polsce 
kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu; 
Art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, 
że: „Władze publiczne są obowiązane do 
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 
wieku”;

Or. pl

Poprawka 37
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w 2019 r. 
naród polski w wolnych wyborach wybrał 
do Sejmu większościową grupę posłów, 
których opinie dotyczące aborcji były 
znane wyborcom, oraz że wielonarodowe 
lub zagraniczne instytucje i organizacje 
pozarządowe nie powinny wypowiadać się 
w kwestiach wchodzących w zakres 
kompetencji krajowych, ponieważ 
obywatele samodzielnie decydują, na kogo 
oddać głos, a organy władzy wykonawczej 
i ustawodawczej są wybierani w sposób 
demokratyczny.

Or. fr

Poprawka 38
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw D a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w przeszłości 
Komitet Praw Człowieka ONZ zaapelował 
do Polski o niewprowadzanie reform 
legislacyjnych, które oznaczałyby krok 
wstecz w obliczu już i tak restrykcyjnego 
prawodawstwa w zakresie dostępu kobiet 
do bezpiecznej i legalnej aborcji; mając 
na uwadze, że z uwagi na restrykcyjną 
interpretację tego prawa przez Polskę 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w 
kilku sprawach orzekł przeciwko Polsce;

Or. en

Poprawka 39
Evelyn Regner

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji 
parlamentarnych;

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski nie 
przyjął obu obywatelskich projektów ustaw 
– o dostępie do aborcji i o edukacji 
seksualnej małoletnich – ale sprzeciwia się 
skierowaniu ich do dalszych prac w 
komisjach parlamentarnych, biorąc pod 
uwagę, że każdy z tych projektów w 
znacznym stopniu naruszałby prawa 
człowieka, a perspektywa jakiegokolwiek 
głosowania nad tymi projektami ustaw w 
przyszłości stanowi potencjalne zagrożenie 
dla podstawowych zasad UE zapisanych w 
art. 2 TUE, w szczególności dla 
poszanowania praw człowieka i godności, 
niedyskryminacji i równości, w tym 
równouprawnienia płci, a także dla pracy 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 40
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji parlamentarnych; 

1. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)  jest głęboko zaniepokojony 
powtarzającymi się próbami 
prezentowania, rozważania i 
reformowania przepisów w celu 
ograniczenia praw kobiet i 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 41
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Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji 
parlamentarnych; 

1. wyraża ubolewanie, że parlament 
nie odrzucił stanowczo obu tych projektów 
ustaw; i odrzuca wszelkie próby 
wycofywania się z działań na rzecz praw 
SRHR i LGBTI, a w tym kontekście 
potępia [potępił] próby dalszej penalizacji 
opieki aborcyjnej, stygmatyzacji osób 
zakażonych HIV i ograniczenia dostępu 
młodzieży do edukacji seksualnej w 
Polsce; 

Or. en

Poprawka 42
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji parlamentarnych;

1. odnotowuje, że 16 kwietnia 2020 r. 
parlament polski opowiedział się za 
skierowaniem obu obywatelskich 
projektów ustaw –o nowelizacji ustawy o 
planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, oraz o penalizacji 
promowania zachowań pedofilskich– do 
komisji parlamentarnych;

Or. pl

Poprawka 43
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji parlamentarnych;  

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o kompleksowej 
edukacji seksualnej małoletnich – do 
komisji parlamentarnych; 

Or. en

Poprawka 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 
kwietnia 2020 r. parlament polski 
opowiedział się za skierowaniem obu 
obywatelskich projektów ustaw – o 
dostępie do aborcji i o edukacji seksualnej 
małoletnich – do komisji parlamentarnych;

1.  odnotowuje, że 16 kwietnia 2020 r. 
parlament polski opowiedział się za 
skierowaniem obu obywatelskich 
projektów ustaw – o dostępie do aborcji i o 
edukacji seksualnej małoletnich – do 
komisji parlamentarnych;

Or. fr

Poprawka 45
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt 
pełnego funkcjonowania 
demokratycznych narządzi obywatelskich 
w Polsce
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Or. en

Poprawka 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób młodych i 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 47
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób młodych i 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;

skreśla się
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Or. pl

Poprawka 48
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób najmłodszych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

2. zwraca się do rządu polskiego  i do 
polskich parlamentarzystów, aby odstąpić 
od rozpatrywania tych dwóch projektów 
ustaw, zważywszy, że w kraju i w Europie 
toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób najmłodszych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 
wzywa polskich parlamentarzystów, aby 
nie podejmowali żadnych dalszych prób 
ograniczenia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego kobiet i 
młodocianych;

Or. en

Poprawka 49
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
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nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób najmłodszych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par, rodzin, 
dzieci i młodocianych, w szczególności 
osób najmłodszych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, podobnie jak na 
życie i prawa edukatorów w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w 
tym nauczycieli, pracowników 
prowadzących działania informacyjne, 
pracowników opieki zdrowotnej i 
działaczy na rzecz praw;

Or. en

Poprawka 50
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do rządu polskiego, aby 
odstąpić od rozpatrywania tych dwóch 
projektów ustaw, zważywszy, że w kraju i 
w Europie toczy się ożywiona, konieczna i 
uzasadniona debata podjęta w reakcji na 
wzbudzane przez nie wątpliwości moralne 
i protesty oraz że miałyby one 
nieodwracalny wpływ na życie i prawa 
podstawowe tysięcy kobiet, par i rodzin, w 
szczególności osób najmłodszych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 

2. zachęca rząd polski, aby uważnie 
rozpatrzył te dwa projekty ustaw, 
zważywszy, że w kraju i w Europie toczy 
się ożywiona, konieczna i uzasadniona 
debata służąca uczciwej ocenie 
wzbudzanych przez nich wątpliwości 
moralnych i obaw oraz że miałyby one 
celowy, nieodwracalny wpływ na życie i 
prawa podstawowe tysięcy dzieci, kobiet, 
par i rodzin, w szczególności osób 
najmłodszych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, które zostałyby 
zakończone; 

Or. en

Poprawka 51
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(1) wyraża ubolewanie z powodu 
niedawnych zmian prawnych 
wprowadzonych przez Sejm, zgodnie z 
którymi placówki medyczne nie byłyby już 
prawnie zobowiązane do wskazania innej 
placówki w przypadku odmowy 
świadczenia usług aborcji ze względu na 
osobiste przekonania; zwraca się do rządu 
polskiego, aby odwrócić te zmiany i 
przyjąć środki rekompensujące braki w 
zakresie świadczenia usług spowodowane 
przez lekarzy, którzy – odmawiając 
świadczenia usług zdrowotnych – 
powołują się na prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, a także aby wprowadzić w 
prawie przepis, zgodnie z którym 
placówka medyczna musi wskazać innego 
specjalistę lub placówkę, która wykona 
zabieg;

Or. en

Poprawka 52
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa parlament polski, aby 
odrzucił wszelkie wnioski ustawodawcze 
mające na celu jeszcze większe 
ograniczenie praw seksualnych i 
reprodukcyjnych kobiet, oraz polskie 
władze, aby uznały niezbywalne prawa 
kobiet do integralności cielesnej i 
psychicznej i do podejmowania 
niezależnych decyzji w odniesieniu do 
prawa dostępu do pełnego pakietu usług w 
zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w tym 
do bezpiecznej i legalnej aborcji, a także 
aby wprowadziły środki zapewniające 
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pełne wdrożenie wyroków wydanych przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w 
sprawach przeciwko Polsce, w których 
orzekł, że restrykcyjne prawo aborcyjne i 
niewdrażanie przepisów narusza prawa 
człowieka;

Or. en

Poprawka 53
Robert Biedroń, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Terry Reintke, Eugenia 
Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ponownie wyraża swoje 
zaniepokojenie występującym już na 
szeroką skalę, niewłaściwym korzystaniem 
z klauzuli sumienia, biorąc pod uwagę 
brak działającego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w zakresie 
dostępu do aborcji oraz brak działających 
w odpowiednim czasie procesów 
odwoławczych dla kobiet, którym 
odmówiono aborcji; zauważa, że zgodnie z 
prawem dotyczącym praw człowieka 
prawo odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem podlega 
ograniczeniom służącym ochronie praw 
innych osób, oraz że w odniesieniu do 
opieki zdrowotnej odmowa działania 
sprzecznego z własnym sumieniem jest 
również ograniczona przez artykuły 
chroniące prawo do życia, zdrowia i 
prywatności;

Or. en

Poprawka 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
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Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że prawodawstwo dotyczące 
aborcji, tak jak wszystkie przepisy, należy 
do wyłącznych kompetencji 
poszczególnych państw, a przede 
wszystkim ich organów ustawodawczych, 
oraz że Parlament Europejski powinien 
powstrzymać się od angażowania się w 
sprawy krajowe Polski podlegające 
mechanizmom demokratycznym.

Or. fr

Poprawka 55
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że kształtowanie 
polityki w zakresie edukacji seksualnej, 
jak również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego należy do kompetencji 
państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 56
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje o uchylenie ustawy 
ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt 
do doustnej antykoncepcji awaryjnej;
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Or. en

Poprawka 57
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. stanowczo potwierdza, że odmowa 
świadczenia usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz 
związanych z tym praw stanowi formę 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a także 
przypomina, że brak dostępu do rzetelnych 
informacji naukowych narusza prawo 
jednostek do podejmowania świadomych 
wyborów dotyczących przysługujących im 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego;

Or. en

Poprawka 58
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. wzywa parlament polski, aby nie 
przyjmował polityki, która ograniczałaby 
dostęp do kompleksowej edukacji 
seksualnej; wzywa polskie władze, aby 
zapewniły osobom młodym dostęp do 
takiej edukacji zgodnie z normami 
Światowej Organizacji Zdrowia, a osobom 
prowadzącym tę edukację – rzeczowe i 
obiektywne wsparcie;

Or. en
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Poprawka 59
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. zachęca polskie władze do 
skutecznego stosowania w praktyce 
konwencji stambulskiej, w tym poprzez 
zapewnienie stosowania obowiązujących 
przepisów w całym kraju, a także 
przygotowanie wystarczającej liczby i 
odpowiedniej jakości miejsc schronienia 
dla kobiet będących ofiarami przemocy i 
ich dzieci; 

Or. en

Poprawka 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 61
Jadwiga Wiśniewska



PE653.743v01-00 32/56 AM\1206982PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 62
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

3. podkreśla, że powszechny dostęp 
do opieki zdrowotnej, w tym opieki w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym 
praw, jest podstawowym prawem 
człowieka; wyraża zaniepokojenie 
regresem praw kobiet oraz poziomem praw 
do ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności; przypomina, że 
środki, za pomocą których wycofuje się 
zabezpieczenia w zakresie praw i 
samostanowienia kobiet, stoją w 
sprzeczności z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Polski w obszarze praw 
człowieka do ochrony praw kobiet do 
prywatności, zdrowia oraz wolności od 
nieludzkiego traktowania;

Or. en
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Poprawka 63
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia kobiet i nastolatek – 
którego istotnym elementem jest ich 
zdrowie seksualne i reprodukcyjne – 
przyznawanych im w Polsce, a także 
osobom LGBTI, szczególnie zagrożonym 
w kwestii zdrowia psychicznego i 
fizycznego oraz bezpieczeństwa; ubolewa, 
że rząd stale atakuje aktywistów i 
organizacje działające na rzecz praw 
kobiet poprzez naloty, pozbawianie 
finansowania i zastraszanie, co istotnie 
wpływa na ich pracę i tworzy atmosferę 
strachu;

Or. en

Poprawka 64
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

3. wyraża zaniepokojenie 
pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw 
kobiet oraz niedostatecznym poziomem 
praw do ochrony zdrowia – którego 
istotnym elementem jest zdrowie seksualne 
i reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, co dotyczy 
również prawa dostępu do informacji na 
temat praw i zdrowia reprodukcyjnych i 
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seksualnych, a także praw młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

Or. en

Poprawka 65
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie regresem 
praw kobiet oraz poziomem praw do 
ochrony zdrowia – którego istotnym 
elementem jest zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne – przyznawanych w Polsce 
kobietom i nastolatkom, a także młodzieży 
LGBTI, szczególnie zagrożonej w kwestii 
zdrowia i integralności;

3. wyraża zaniepokojenie 
zagrożeniem dla zdrowia kobiet oraz 
poziomem praw do ochrony zdrowia – 
którego istotnym elementem jest zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne – 
przyznawanych w Polsce kobietom i 
nastolatkom, a także młodzieży LGBTI, 
szczególnie zagrożonej w kwestii zdrowia i 
integralności;

Or. en

Poprawka 66
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że nieutrudniony dostęp 
we właściwym czasie do usług w zakresie 
zdrowia reprodukcyjnego oraz 
poszanowanie niezależności i decyzji 
reprodukcyjnych kobiet ma podstawowe 
znaczenie dla ochrony przysługujących 
kobietom praw człowieka i 
równouprawnienia płci; przypomina, że 
międzynarodowe organizacje praw 
człowieka wielokrotnie potwierdziły, że 
niezwykle restrykcyjne prawo aborcyjne 



AM\1206982PL.docx 35/56 PE653.743v01-00

PL

stoi w sprzeczności ze standardami praw 
człowieka, w związku z czym należy je 
zreformować; przypomina, że już w 
swoich rezolucjach z dnia 14 września 
2016 r. i z dnia 15 listopada 2017 r. 
Parlament zdecydowanie skrytykował 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
zakazywałyby aborcji w przypadku 
poważnych lub śmiertelnych wad płodu i 
które tym samym w praktyce oznaczają 
zakaz opieki aborcyjnej w Polsce, gdyż 
większość legalnych aborcji w Polsce 
dokonuje się na tej właśnie podstawie;

Or. en

Poprawka 67
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem odnotowuje, że 
problematyka z zakresu zdrowia 
prokreacyjnego została uwzględniona w 
Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2016-2020 (NPZ) oraz w programie 
polityki zdrowotnej pn.: „Program 
kompleksowej ochrony zdrowia 
prokreacyjnego w Polsce”, którego celem 
głównym jest zwiększenie dostępności do 
wysokiej jakości świadczeń z zakresu 
diagnostyki i leczenia niepłodności;

Or. pl

Poprawka 68
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
działania polskiego rządu ukierunkowane 
na ochronę praw kobiet poprzez 
zwalczanie islamizacji, która stanowi 
jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla 
praw kobiet i mniejszości seksualnych;

Or. en

Poprawka 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w ramach uzupełnienia 
przepisów dotyczących aborcji należy 
wdrożyć mechanizmy, których celem jest 
zapobieganie temu zjawisku, z uwagi na 
szeroki wachlarz dostępnych obecnie 
technik antykoncepcji;

Or. fr

Poprawka 70
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że kobiety decydujące 
się na przerwanie ciąży wyjeżdżają w tym 
celu do za granicę, aby tam dokonać 
bezpiecznej i legalnej aborcji, albo 
przechodzą niebezpieczny zabieg w kraju, 
który może stanowić zagrożenie dla ich 
życia, przy czym z tej drugiej możliwości 
korzystają przeważnie kobiety ubogie; 
potwierdza, że odmowa świadczenia usług 
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w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym 
praw, co obejmuje również bezpieczną i 
legalną aborcję, stanowi formę przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 71
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa polskie władze do 
poszanowania prawa kobiet do 
samodzielnego podejmowania decyzji 
dotyczących ich ciała i funkcji 
rozrodczych, które mają kluczowe 
znaczenie dla ich prawa podstawowego do 
równości i prywatności w kwestiach 
intymnych związanych z integralnością 
fizyczną i psychiczną; apeluje o uchylenie 
ustawy ograniczającej dostęp kobiet i 
dziewcząt do doustnej antykoncepcji 
awaryjnej;

Or. en

Poprawka 72
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. przypomina z całą mocą, że dostęp 
do wyczerpujących i dostosowanych do 
wieku informacji na temat seksu i 
seksualności oraz dostęp do opieki 
zdrowotnej w zakresie seksualności i 
metod rozrodczych, w tym edukacji 
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seksualnej, planowania rodziny, metod 
antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej 
aborcji, ma zasadnicze znaczenie dla 
stworzenia pozytywnego i pełnego 
szacunku podejścia do seksualności i 
stosunków seksualnych, a także 
możliwości zdobycia bezpiecznych 
doświadczeń seksualnych, wolnych od 
przymusu, dyskryminacji i przemocy;

Or. en

Poprawka 73
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. przypomina, że należy wzmocnić 
pozycję i zapewnić ochronę młodzieży za 
sprawą wyczerpujących i dostosowanych 
do wieku informacji na temat seksu i 
seksualności oraz dostępu do opieki 
zdrowotnej w zakresie seksualności i 
metod rozrodczych; podkreśla, że zamiast 
chronić młodzież, brak informacji i 
edukacji dotyczącej seksu i seksualności 
zagraża jej bezpieczeństwu i dobremu 
samopoczuciu, ponieważ młodzież jest 
bardziej narażona na seksualne 
wykorzystanie, nadużycie i przemoc, co 
dotyczy m.in. dziewcząt i młodzieży 
LGBTI, na których niesprawiedliwe 
normy dotyczące płci mają szczególny 
wpływ; żąda zapewnienia wsparcia, 
ochrony i zachęt dla edukatorów, lekarzy i 
opiekunów, aby osoby te były w stanie 
przekazywać takie informacje;

Or. en

Poprawka 74
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. przypomina, że edukacja, oprócz 
tego, że jest samodzielnym prawem 
podstawowym, jest warunkiem wstępnym 
korzystania z innych podstawowych praw i 
wolności; przypomina, że na mocy 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka Polska jest zobowiązana 
do zapewnienia obowiązkowej, 
dostosowanej do wieku, standardowej, 
opartej na dowodach i zgodnej z wiedzą 
naukową kompleksowej edukacji 
seksualnej; przypomina, że taka edukacja 
jest niezbędną częścią programu 
nauczania w szkołach w celu spełnienia 
standardów Światowej Organizacji 
Zdrowia dla Europy w zakresie edukacji i 
ochrony młodzieży; potwierdza, że 
edukacja seksualna powinna obejmować 
tematykę orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej, ekspresji seksualnej, 
związków i wyrażania zgody, a także 
informacje o negatywnych skutkach lub 
chorobach, takich jak choroby 
przenoszone drogą płciową i HIV, 
nieplanowana ciąża, przemoc seksualna i 
krzywdzące praktyki, jak uwodzenie dzieci 
przez internet i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 

skreśla się
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dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

Or. fr

Poprawka 76
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 77
Irène Tolleret, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, 
Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; apeluje do 
Komisji, by oceniła, czy utworzenie stref 
wolnych od LGBTI stanowi pogwałcenie 
swobody przemieszczania się i pobytu w 
UE, co naruszałoby art. 3 ust. 2 TUE, art. 
21 TFUE, tytuły IV i V TFUE oraz art. 45 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; wzywa Komisję do 
stwierdzenia, czy Polska uchybiła 
zobowiązaniu wynikającemu z Traktatów i 
czy zgodnie z art. 258 TFUE Komisja 
powinna wydać w tej sprawie uzasadnioną 
opinię; wzywa rząd polski, aby podjął 
działania na rzecz ochrony osób LGBTI+ 
oraz walkę z wszelkimi naruszeniami praw 
człowieka, z którymi osoby te spotykają się 
w Polsce;

Or. en

Poprawka 78
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 



PE653.743v01-00 42/56 AM\1206982PL.docx

PL

polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce; ; 
przypomina swoje stanowisko 
przedstawione w rezolucji z dnia 18 
grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji 
osób LGBTI i nawoływania do nienawiści 
do nich w sferze publicznej i potępia 
pozwy skierowane przeciwko aktywistom 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
którzy opublikowali tak zwany „Atlas 
nienawiści” dokumentujący 
rozprzestrzenianie się homofobii w Polsce, 
oraz odrzuca sposób, w jaki obecnie 
obowiązujące ramy prawne, sądy i 
przedmiotowe pozwy wykorzystuje się do 
uciszenia aktywistów LGBTI i 
uniemożliwienia im korzystania z prawa 
do wolności słowa;

Or. en

Poprawka 79
Karen Melchior, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBT 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz rozwiązał 
problem wszelkich naruszeń praw 
człowieka osób i organizacji LGBTI+ w 
Polsce; wzywa rząd polski do 
zagwarantowania praw i wolności 
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organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego działającym na rzecz 
zapewnienia, aby interesy kobiet i osób 
LGBTI+ były reprezentowane w polityce 
publicznej i społeczeństwie jako takim.

Or. en

Poprawka 80
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 
w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

4. wzywa rząd polski do zapewnienia 
praw podstawowych wszystkich ludzi w 
Polsce; wzywa rząd polski, aby podjął 
działania na rzecz walki z wszelkimi 
naruszeniami praw człowieka, z którymi 
osoby te spotykają się w Polsce;

Or. en

Poprawka 81
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa rząd polski do potępienia 
regionalnych i gminnych uchwał 
dotyczących tzw. stref wolnych od LGBTI 

4. wzywa rząd polski do szybkiego 
potępienia regionalnych i gminnych 
uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od 
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w Polsce oraz do zastosowania wobec nich 
odpowiednich środków prawnych, gdyż 
naruszają one prawa podstawowe, 
podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla 
osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

LGBTI w Polsce oraz do zastosowania 
wobec nich odpowiednich środków 
prawnych, gdyż naruszają one prawa 
podstawowe, podsycają nienawiść i strach 
oraz powodują jeszcze większe zagrożenia 
dla osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd 
polski, aby podjął działania na rzecz 
ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z 
wszelkimi naruszeniami praw człowieka, z 
którymi osoby te spotykają się w Polsce;

Or. en

Poprawka 82
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w związku z ustanowieniem „stref 
wolnych od LGBTI”, mając na uwadze, że 
homofobiczne wypowiedzi stanowią 
przejaw dyskryminacji w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy, gdy dopuszczają się 
ich osoby, w przypadku których można 
uznać, że mają one kluczowy wpływ na 
politykę rekrutacyjną samorządu 
terytorialnego; wzywa władze polskie do 
przyjęcia ustawodawstwa dotyczącego 
sytuacji związków osób tej samej płci i 
rodziców tej samej płci w celu 
zapewnienia, aby takie osoby miały prawo 
do niedyskryminacji formalnie i 
faktycznie zgodnie z odpowiednim 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en
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Poprawka 83
Vera Tax, Evelyn Regner, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania kwestii, czy takie regiony 
wykorzystywały unijne środki z Funduszu 
Spójności na szerzenie propagandy 
wymierzonej przeciwko osobom LGBTI+, 
oraz – jeżeli okaże się, że faktycznie tak 
było – wzywa do zawieszenia dalszego 
finansowania do czasu zapewnienia 
wystarczających gwarancji, że europejskie 
zasoby finansowe nie będą 
wykorzystywane do finansowania działań 
naruszających wartości UE;

Or. en

Poprawka 84
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. potępia wprowadzenie przez Polskę 
„stref wolnych od LGBT”, które obecnie 
ogłoszono w jednej trzeciej polskich gmin 
i które stanowią poważne naruszenie praw 
człowieka i przejaw dyskryminacji osób 
LGBT;

Or. en

Poprawka 85
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że konstytucja RP 
potwierdza zakaz dyskryminacji 
kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu;

Or. pl

Poprawka 86
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie 
karnym uznał orientację seksualną za 
chronioną cechę osobistą;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 87
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie 
karnym uznał orientację seksualną za 
chronioną cechę osobistą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 88
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie 
karnym uznał orientację seksualną za 
chronioną cechę osobistą;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 89
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie 
karnym uznał orientację seksualną za 
chronioną cechę osobistą;

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie 
karnym uznał orientację seksualną, 
tożsamość płciową i cechy płciowe za 
chronione cechy osobiste w celu 
zagwarantowania praw wszystkim osobom 
LGBTI+ w Polsce;

Or. en

Poprawka 90
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje, że w Polsce brak jest 
kompleksowej edukacji seksualnej i 
antydyskryminacyjnej zgodnej z normami 
międzynarodowymi, a program nauczania 
utrwala homofobię, dyskryminacyjne 
postawy, stereotypy płci oraz mity 
dotyczące seksualności i zdrowia 
reprodukcyjnego; wzywa rząd polski do 
włączenia kompleksowej, systematycznej i 
zgodnej z wiedzą naukową edukacji 
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seksualnej i antydyskryminacyjnej do 
programu nauczania w szkołach zgodnie z 
normami europejskimi i 
międzynarodowymi, a także do 
zapewnienia, aby taki program nauczania 
realizowali wykwalifikowani nauczyciele 
lub edukatorzy; wzywa władze polskie do 
powstrzymania się od podejmowania 
jakichkolwiek działań dyscyplinarnych, 
które dotykają lub stygmatyzują 
nauczycieli i edukatorów podejmujących 
na zajęciach edukacyjnych tematykę 
seksualności i niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 91
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do podejmowania wszelkich 
starań w celu ochrony podstawowych 
praw człowieka i niezagrażania im, 
uznając, że życie wszystkich dzieci ma 
znaczenie; życie ciemnoskórych dzieci ma 
znaczenie, życie białych dzieci ma 
znaczenie, życie dzieci europejskich i 
dzieci spoza Europy ma znaczenie, życie 
dzieci LGBTI ma znaczenie, życie dzieci 
heteroseksualnych ma znaczenie;

Or. en

Poprawka 92
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa władze polskie do 
przestrzegania zaleceń sformułowanych 
przez Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji edukacji seksualnej, a także 
zaleceń Rady Europy i WHO.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 93
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa władze polskie do 
przestrzegania zaleceń sformułowanych 
przez Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji edukacji seksualnej, a także 
zaleceń Rady Europy i WHO.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 94
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa władze polskie do 
przestrzegania zaleceń sformułowanych 
przez Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji edukacji seksualnej, a także 
zaleceń Rady Europy i WHO.

6. wzywa władze polskie do 
przestrzegania zaleceń sformułowanych 
przez Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji kompleksowej edukacji 
seksualnej, a także zaleceń Rady Europy i 
WHO.
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Or. en

Poprawka 95
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa władze polskie do 
przestrzegania zaleceń sformułowanych 
przez Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji edukacji seksualnej, a także 
zaleceń Rady Europy i WHO.

6. zachęca władze polskie do 
zapewnienia, aby rodziny odgrywały 
główną rolę w ramach zapewniania 
najwyższej jakości odpowiedniej do wieku 
edukacji o związkach i edukacji seksualnej 
w Polsce, a także z zadowoleniem 
przyjmuje działania rządu polskiego 
przeciwko propagowaniu aktywności 
seksualnej nieletnich.

Or. en

Poprawka 96
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na niepokojącą 
tendencję do ograniczania przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz na 
rosnącą biurokrację, z którą spotykają się 
organizacje na rzecz praw podstawowych, 
i coraz większe ograniczanie środków 
finansowych przeznaczanych na takie 
organizacje, w tym organizacje i 
aktywistów działających na rzecz praw 
kobiet; wzywa władze polskie do 
zapewnienia dostępności odpowiedniego 
finansowania dla organizacji 
propagujących prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne oraz prawa 
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osób LGBTI+ , w tym poprzez różne 
instrumenty finansowania na poziomie 
UE, takie jak Wieloletnie Ramy 
Finansowe 2021–2027, program „Prawa i 
Wartości” oraz inne unijne projekty 
pilotażowe;

Or. en

Poprawka 97
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że zgodnie z 
Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Unia musi w pełni szanować 
„odpowiedzialność państw członkowskich 
za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych", a rządy Państw 
Członkowskich mają pełne prawo i 
obowiązek do tego, aby zorganizować 
system oświaty, w tym elementów 
dotyczących edukacji seksualnej, zgodnie 
z demokratyczną wolą większości;

Or. pl

Poprawka 98
Arba Kokalari, Christine Schneider, Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że Parlament musi 
zatwierdzić WRF; przypomina swoje 
żądanie utworzenia mechanizmu ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich oraz jest 
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gotowa nie zatwierdzić WRF, jeżeli nie 
zostanie osiągnięte porozumienie 
polityczne w sprawie takiego 
mechanizmu;

Or. en

Poprawka 99
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że ochrona demokracji i 
zagwarantowanie poszanowania 
praworządności i praw podstawowych 
stanowią kluczowe wartości Unii 
Europejskiej; uważa, że przestrzeganie 
tych zasad powinno stanowić warunek 
uzyskania finansowania unijnego w 
kolejnych WRF;

Or. en

Poprawka 100
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ubolewa na tym, że przedmiotowe 
działania, których celem jest przyjęcie 
przez Parlament Europejski budzącego 
wątpliwości stanowiska w odniesieniu do 
Polski, stanowią przykład postępowania 
UE, które czynnie narusza krajowe 
procesy demokratyczne i szkodzi 
różnorodności w Europie.
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Or. fr

Poprawka 101
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Rady, aby zajęła się 
tymi kwestiami w związku z obecnymi 
wysłuchaniami dotyczącymi sytuacji w 
Polsce, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE.

Or. en

Poprawka 102
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że art. 7 TUE można 
uruchomić po stwierdzeniu istnienia 
wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia 
przez państwo członkowskie wartości, o 
których mowa w art. 2; zdecydowanie 
uważa, że naruszenia praw kobiet, osób 
LGBTI+ i przedstawicieli innych 
mniejszości w poważny sposób naruszają 
wartości równości i poszanowania praw 
człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości, zapisanych w art. 2 TUE, a 
takie naruszenia powinny stanowić 
podstawę do uruchomienia procedury 
przewidzianej w art. 7; wzywa Komisję do 
ścisłego monitorowania sytuacji w 
zakresie poszanowania tych wartości w 
Unii oraz do wszczęcia procedury 
określonej w art. 7 ust. 1, jeżeli istnieją 
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dowody na istnienie wyraźnego ryzyka 
poważnego naruszenia tych wartości przez 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 103
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że w Polsce od 21 lat 
realizowany jest przedmiot "Wychowanie 
do życia w rodzinie" (WdŻ), który 
seksualność ujmuje w sposób integralny, 
czyli uwzględniający zarówno sferę 
biologiczną, jak i sfery: psychiczną, 
emocjonalną, społeczną i duchową czyli 
opartą na wartościach. Takie ujęcie daje 
szansę na właściwy i pełny rozwój 
młodego człowieka; ponadto zauważa, że 
zajęcia WdŻ wprowadzone są w szkołach 
obligatoryjnie, natomiast nie są 
obowiązkowe dla ucznia, co wynika z 
poszanowania konstytucyjnego 
pierwszeństwa rodziców w 
wychowywaniu, zgodnie ze swoimi 
wartościami i przekonaniami.

Or. pl

Poprawka 104
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wyraża głębokie ubolewanie z 
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powodu niedawnych zmian prawnych 
wprowadzonych przez Sejm, zgodnie z 
którymi placówki medyczne nie byłyby już 
prawnie zobowiązane do wskazania innej 
placówki w przypadku odmowy 
świadczenia usług aborcji ze względu na 
osobiste przekonania; zwraca się do rządu 
polskiego, aby jak najszybciej odwrócić te 
zmiany, rozwiązać problem braków w 
zakresie świadczenia usług spowodowane 
przez lekarzy, którzy odmawiają 
świadczenia usług zdrowotnych, 
powołując się na prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, a także aby wprowadzić w 
prawie przepis zapewniający, aby w 
przypadku odmowy wykonania zabiegu 
medycznego placówka medyczna musiała 
wskazać innego specjalistę lub placówkę, 
którzy wykonają ten zabieg;

Or. en

Poprawka 105
Hilde Vautmans, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Chrysoula 
Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. ponownie wyraża swoje 
zaniepokojenie występującym już na 
szeroką skalę, niewłaściwym korzystaniem 
z odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem, biorąc pod uwagę 
brak działającego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w zakresie 
dostępu do aborcji oraz brak działających 
w odpowiednim czasie procesów 
odwoławczych dla kobiet, którym 
odmówiono aborcji; zauważa, że zgodnie z 
prawem dotyczącym praw człowieka 
prawo odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem nie jest prawem 
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absolutnym i podlega ograniczeniom 
służącym ochronie praw innych osób, 
oraz że w odniesieniu do opieki 
zdrowotnej odmowa działania sprzecznego 
z własnym sumieniem jest również 
ograniczona przez artykuły chroniące 
prawo do życia, zdrowia i prywatności;

Or. en


