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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид издадения от комисаря на Съвета на Европа за правата на човека  
документ от декември 2017 г., озаглавен „Сексуалното и репродуктивно здраве и 
права на жените в Европа“,  

– като взе предвид препоръките на Световната здравна организация (СЗО) от 2019 г. 
относно сексуалното и репродуктивното здраве и права на юношите, 

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. 
относно криминализирането на сексуалното образование в Полша 
(2019/2891(RSP)), 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално 
членове 1, 2, 3, 10, 21 и 35 от нея, 

– като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) относно равенството между жените и мъжете и член 9 от ДФЕС относно 
борбата срещу социалното изключване, както и за постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на човешкото здраве, 

A. като има предвид, че в член 35 от Хартата на основните права е залегнало правото 
на „[в]секи [...] да има достъп до здравна профилактика и да получава медицински 
грижи при условията, установени от националните законодателства и практики“ и 
целта за „високо равнище на защита на здравето на хората“; 

Б. като има предвид, че в полския парламент се обсъждат два проектозакона в 
резултат на граждански инициативи: единият с цел допълнително затягане на закон 
против абортите, който вече е сред най-рестриктивните в ЕС, а вторият с цел 
сексуалното образование на непълнолетни лица да се счита за престъпление, 
наказуемо с лишаване от свобода; 

В. като има предвид, че Сеймът е правно задължен, в рамките на шест месеца след 
поемането на своите задължения, да предприеме действия за преразглеждане на 
проектозаконите, произтичащи от граждански инициативи; 

Г. като има предвид, че през 2018 г. проектозаконът, налагащ ограничителни мерки 
върху абортите, доведе до масови протести в цялата страна и извън нея;

1. приветства факта, че на 16 април 2020 г. полският парламент гласува за връщане за 
разглеждане в комисия на двата проектозакона в резултат на граждански 
инициативи относно достъпа до аборт и относно сексуалното образование на 
малолетните и непълнолетните лица; 

2. призовава полското правителство да преустанови разглеждането на тези два 
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проектозакона, тъй като в страната и в цяла Европа се проведе оживен, необходим 
и легитимен дебат относно моралните въпроси и протестите, които те повдигат, и 
че животът и основните права на хиляди жени, двойки и семейства, особено сред 
младежите и най-уязвимите, ще бъдат непоправимо засегнати; 

3. изразява загриженост относно подкопаването на правата на жените и степента на 
защита в Полша на правото на жените и подрастващите момичета на здраве, от 
което сексуалното и репродуктивно здраве е основен елемент, както и за младите 
лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, които са 
особено уязвими по отношение на своето здраве и неприкосновеност;

4. призовава полското правителство да предприеме подходящи правни мерки и да 
осъди регионалните и общинските решения, свързани с т.нар. „зони, забранени за 
ЛГБТИ“ в Полша, които нарушават основните права и водят до увеличаване на 
омразата и страха и до опасност за ЛГБТИ + лица в Полша; настоятелно призовава 
полското правителство да предприеме мерки за защита на ЛГБТИ + лицата и за 
борба с всички нарушения на правата на човека, с които се сблъскват ЛГБТИ + 
лицата в Полша;

5. призовава полското правителство да включи в Наказателния кодекс сексуалната 
ориентация като защитена лична характеристика;

6. призовава полските органи да спазват препоръките, отправени от Европейския 
парламент в неговата резолюция от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането 
на сексуалното образование, както и препоръките на Съвета на Европа и на СЗО.


