
PA\1205865CS.docx PE652.283v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2017/0360R(NLE)

13.5.2020

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze 
strany Polské republiky
(2017/0360R(NLE))

Zpravodajka: Evelyn Regner



PE652.283v02-00 2/4 PA\1205865CS.docx

CS

PA_Consent_Interim



PA\1205865CS.docx 3/4 PE652.283v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do zprávy, kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na tematický dokument komisaře Rady Evropy pro lidská práva z prosince 
2017 nazvaný „Zdraví a sexuální a reprodukční práva žen v Evropě“, 

– s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2019 týkající 
se zdraví a práv dospívajících ve věci sexuality a reprodukce, 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o kriminalizaci 
sexuální výchovy v Polsku (2019/2891(RSP)), 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména její články 1, 2, 3, 10, 21 
a 35, 

– s ohledem na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o rovnosti žen a mužů 
a článek 9 SFEU týkající se boje proti sociálnímu vyloučení a za vysokou úroveň 
všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví, 

A. vzhledem k tomu, že článek 35 Listiny základních práv stanoví, že „každý má právo na 
přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“ a zavádí cíl „vysokého 
stupně ochrany lidského zdraví“; 

B. vzhledem k tomu, že polský parlament v současnosti projednává dva návrhy zákona 
vzešlé z občanské iniciativy, které usilují v jednom případě o to, aby byl dále zpřísněn 
zákon o potratech, který je již dnes jedním z nejpřísnějších v EU, a v případě druhém o 
to, aby se ze sexuální výchovy nezletilých stal trestný čin, který by byl trestán odnětím 
svobody; 

C. vzhledem k tomu, že Sejm měl z právního hlediska povinnost projednat tyto návrhy 
zákonů pocházející z občanské iniciativy do šesti měsíců od počátku volebního období; 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2018 vyvolal návrh zákona, kterým se omezovaly potraty, 
rozsáhlé protesty po celé zemi, ale i mimo ni;

1. vítá, že polský parlament se dne 16. dubna 2020 vyslovil pro to, aby byly tyto dva návrhy 
zákona z občanské iniciativy o přístupu k potratu a o sexuální výchově nezletilých 
vráceny zpět příslušným výborům; 

2. vybízí polskou vládu, aby v projednávání těchto návrhů zákona nepokračovala poté, co 
již byla v zemi i v Evropě zahájena důkladná, nezbytná a legitimní diskuse způsobená 
morálními otázkami a protesty, k nimž vedou, a to i vzhledem k tomu, že by tímto krokem 
byl nevratně ovlivněn život a základní práva tisíců žen, párů a rodin, zejména mezi 
mladými a nejzranitelnějšími lidmi; 

3. je znepokojen omezováním práv žen a ochrany práva žen a dospívajících dívek na zdraví, 
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jehož důležitou složkou je i zdraví sexuální a reprodukční, a také práva mladých lidí 
LGBTI, kteří jsou obzvláště ohroženi, pokud se jedná o jejich zdraví a integritu;

4. vybízí polskou vládu, aby odsoudila regionální a obecní opatření týkající se tzv. „zón bez 
LGBTI“ v Polsku a přijala proti nim přiměřené právní kroky, neboť taková opatření 
porušují základní práva a rozšiřují nenávist a strach vůči osobám LGBTI+ a vytvářejí pro 
tyto osoby v Polsku nebezpečnou situaci; naléhavě žádá polskou vládu, aby přijala 
opatření na ochranu osob LGBTI+ a na boj proti veškerému porušování lidských práv, 
jemuž osoby LGBTI+ v Polsku čelí;

5. žádá polskou vládu, aby do trestního zákoníku začlenila sexuální orientaci jakožto 
chráněnou osobní vlastnost;

6. žádá polské orgány, aby dodržovaly doporučení Evropského parlamentu z usnesení ze 
dne 14. listopadu 2019 o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku a také doporučení Rady 
Evropy a WHO.


