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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun joulukuussa 2017 
julkaiseman asiakirjan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
Euroopassa, 

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2019 antamat suositukset 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, 

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa (2019/2891(RSP)), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 10, 21 ja 
35 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan 
naisten ja miesten tasa-arvosta ja SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumisesta sekä korkeatasoisesta koulutuksesta ja ihmisten terveyden korkeatasoisesta 
suojelusta, 

A. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 35 artiklassa vahvistetaan, että ”jokaisella on 
oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin” ja että tavoitteena on varmistaa ”ihmisten terveyden 
suojelun korkea taso”; 

B. ottaa huomioon, että Puolan parlamentissa keskustellaan kahdesta kansalaisaloitteisiin 
perustuvasta lakiesityksestä, joilla pyritään toisaalta tiukentamaan jo nyt yhtä EU:n 
rajoittavimmista aborttilaeista ja toisaalta tekemään alaikäisten seksuaalikasvatuksesta 
rikosoikeudellisesti vankeudella rangaistavaa; 

C. ottaa huomioon, että Puolan parlamentin alahuone oli oikeudellisesti velvoitettu 
tarkastelemaan kansalaisaloitteisiin perustuvia lakiesityksiä kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun se aloitti tehtävänsä; 

D. ottaa huomioon, että vuonna 2018 lakiesitys aborttia rajoittavista toimenpiteistä johti 
massiivisiin mielenosoituksiin koko maassa ja sen ulkopuolella;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että Puolan parlamentti äänesti 16. huhtikuuta 2020 sen 
puolesta, että kaksi kansalaisaloitteisiin perustuvaa lakiesitystä, jotka koskevat abortin 
saantia ja alaikäisten seksuaalikasvatusta, palautetaan valiokuntaan; 

2. kehottaa Puolan hallitusta olemaan jatkamatta näiden kahden lakiesityksen käsittelyä, 
koska maassa ja kaikkialla Euroopassa on käyty voimakasta, tarpeellista ja oikeutettua 
keskustelua niissä esiin tuoduista moraalisista kysymyksistä ja ne ovat johtaneet 
protesteihin ja koska ne vaikuttaisivat peruuttamattomasti tuhansien naisten, pariskuntien 
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ja perheiden, erityisesti nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien, elämään ja 
perusoikeuksiin; 

3. on huolissaan naisten oikeuksien heikkenemisestä Puolassa ja siitä, miten maassa 
suojellaan naisten ja nuorten tyttöjen oikeutta terveyteen, jonka olennainen osa on 
seksuaali- ja lisääntymisterveys, sekä hlbti-nuoria, joiden terveys ja koskemattomuus 
ovat erityisen haavoittuvia;

4. kehottaa Puolan hallitusta tuomitsemaan Puolan niin sanottuihin ”hlbti-vapaisiin 
alueisiin” liittyvät alueelliset ja kunnalliset päätökset, koska ne loukkaavat 
perusoikeuksia ja lisäävät hlbti+-henkilöihin kohdistuvaa vihaa, pelkoa ja heidän 
vaarantamistaan Puolassa, ja toteuttamaan asianmukaisia oikeudellisia toimia; kehottaa 
Puolan hallitusta toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä hlbti+-henkilöiden 
suojelemiseksi ja kaikkien hlbti+-henkilöiden Puolassa kohtaamien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi;

5. kehottaa Puolan hallitusta sisällyttämään seksuaalisen suuntautumisen Puolan rikoslakiin 
suojeltuna henkilökohtaisena ominaisuutena;

6. kehottaa Puolan viranomaisia noudattamaan suosituksia, jotka Euroopan parlamentti 
esitti seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista 14. marraskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa, sekä Euroopan neuvoston ja WHO:n suosituksia.


