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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs baggrundsdokument om 
kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Europa fra december 2017, 

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) henstillinger om unges 
seksuelle og reproduktive sundhed og de dertilhørende rettigheder fra 2019, 

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om 
kriminalisering af seksualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)), 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 2, 3, 10, 21 og 35, 

– der henviser til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
om ligestilling mellem kvinder og mænd og artikel 9 i TEUF om bekæmpelse af social 
udstødelse og et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed, 

A. der henviser til, at artikel 35 i chartret om grundlæggende rettigheder fastslår retten for 
"[e]nhver til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage 
lægebehandling på de betingelser, der er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning og 
praksis" og målet om et "højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed"; 

B. der henviser til, at der for øjeblikket drøftes to lovforslag fremsat på baggrund af 
borgerforslag i det polske parlament, som har til formål for det første at skærpe loven 
om adgang til abort, der allerede er en af de skrappeste i EU, og for det andet at gøre 
seksualundervisning for mindreårige til en strafbar handling, der kan straffes med 
fængsel; 

C. der henviser til, at den polske Sejm juridisk set er forpligtet til inden for seks måneder 
efter sin konstituering at behandle lovforslag på baggrund af borgerforslag; 

D. der henviser til, at lovforslaget om indførelse af restriktive foranstaltninger for 
adgangen til abort i 2018 førte til massive protester i og uden for landet;

1. glæder sig over, at det polske parlament den 16. april 2020 stemte for, at de to 
lovforslag på baggrund af borgerforslag om adgang til abort og om seksualundervisning 
af mindreårige skulle henvises til fornyet udvalgsbehandling; 

2. opfordrer den polske regering til at standse behandlingen af disse to lovforslag, da der 
har fundet en voldsom, men nødvendig og legitim debat sted i landet og i hele Europa 
på grund af de moralske spørgsmål og den storm af protester, som de rejser, og da 
tusindvis af kvinders, pars og familiers liv og grundlæggende rettigheder, navnlig de 
unges og de mest sårbares, vil blive uopretteligt påvirket; 
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3. er bekymret over forværringen af kvinders rettigheder og niveauet for beskyttelse i 
Polen af kvinders og unges ret til sundhedsydelser, hvorunder seksuel og reproduktiv 
sundhed udgør en vigtig komponent, samt beskyttelsen af unge LGBTI-personer, der er 
særligt udsatte, når det gælder deres sundhed og integritet;

4. opfordrer den polske regering til at fordømme og træffe passende retlige 
foranstaltninger mod de regionale og kommunale beslutninger vedrørende såkaldte 
"LGBTI-fri områder" i Polen, som krænker de grundlæggende rettigheder og fører til 
mere had, frygt og fare for LGBTI+-personer i Polen; opfordrer indtrængende den 
polske regering til at træffe foranstaltninger til at beskytte LGBTI+-personer og til at 
bekæmpe alle krænkelser af menneskerettighederne, som LGBTI+-personer udsættes 
for i Polen;

5. opfordrer den polske regering til at medtage seksuel orientering som et beskyttet 
personligt kendetegn i straffeloven;

6. opfordrer de polske myndigheder til at følge de henstillinger, som Europa-Parlamentet 
fremsatte i sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning, samt dem, der er fremsat af Europarådet og WHO.


