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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes 
en Europe» (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το 
2019 σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
των εφήβων, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία 
(2019/2891(RSP), 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 21 και 35, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και το άρθρο 9 
της ΣΛΕΕ, σχετικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, «κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα 
υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές», στόχος είναι δε να «εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου»· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν πρωτοβουλίας πολιτών, έχουν εισαχθεί προς 
συζήτηση ενώπιον του πολωνικού κοινοβουλίου δύο προτάσεις νόμου με τις οποίες 
επιδιώκεται, αφενός, να αυστηροποιηθεί περαιτέρω μια νομοθεσία για τις αμβλώσεις 
που συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των πλέον περιοριστικών στην ΕΕ και, αφετέρου, να 
τυποποιηθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανηλίκων ως ποινικό αδίκημα που επισύρει 
ποινή φυλάκισης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sejm (Πολωνική Δίαιτα) είχε νομική υποχρέωση να εξετάσει 
τις προτάσεις νόμου που προέκυψαν από πρωτοβουλία πολιτών εντός έξι μηνών από 
την ανάληψη των καθηκόντων της· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, η πρόταση νόμου για την επιβολή μέτρων με στόχο 
τον περιορισμό των αμβλώσεων προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες εντός και εκτός της 
χώρας·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στις 16 Απριλίου 2020, το πολωνικό κοινοβούλιο 
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αποφάσισε να αναπέμψει σε επιτροπή τις δύο προτάσεις νόμου που προέκυψαν από 
πρωτοβουλία πολιτών και αφορούν την πρόσβαση στην άμβλωση και τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων· 

2. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να μην εξετάσει περαιτέρω αυτές τις δύο προτάσεις 
νόμου, δεδομένου ότι, με αφορμή τα εγειρόμενα ηθικά ζητήματα και τις προκληθείσες 
αντιδράσεις, έχει αρχίσει να διεξάγεται μια έντονη, αναγκαία και θεμιτή αντιπαράθεση 
απόψεων τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεδομένου επίσης 
ότι η ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων – ιδίως νεαρών και ευάλωτων – 
γυναικών, ζευγαριών και οικογενειών θα μπορούσαν να θιγούν ανεπανόρθωτα· 

3. εκφράζει τον προβληματισμό του για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στην 
Πολωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και το επίπεδο προστασίας του 
δικαιώματος των γυναικών και των εφήβων στην υγεία, βασική συνιστώσα της οποίας 
αποτελεί η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς και όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την υγεία και την 
ακεραιότητά τους·

4. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να καταδικάσει τις αποφάσεις περιφερειακών και 
δημοτικών αρχών σχετικά τις λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, οι 
οποίες παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και πυροδοτούν μίσος, δημιουργούν 
φόβο και οδηγούν στην έκθεση σε κίνδυνο των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ στη χώρα, καθώς 
και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον των εν λόγω αποφάσεων· καλεί 
επιτακτικά την πολωνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+ και να καταπολεμήσει όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
πλήττουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ στην Πολωνία·

5. καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συμπεριλάβει τον σεξουαλικό προσανατολισμό στον 
Ποινικό Κώδικα ως προστατευόμενο προσωπικό χαρακτηριστικό·

6. καλεί τις πολωνικές αρχές να συμμορφωθούν με τις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς και με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΠΟΥ.


