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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2017 m. gruodžio mėn. 
teminį dokumentą „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės Europoje“, 

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2019 m. rekomendacijas dėl 
paauglių lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių, 

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl lytinio 
švietimo kriminalizavimo Lenkijoje (2019/2891(RSP)), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 2, 3, 10, 21 ir 
35 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį dėl moterų 
ir vyrų lygybės ir SESV 9 straipsnį dėl kovos su socialine atskirtimi, aukšto lygio 
švietimo, mokymo ir žmonių sveikatos apsaugos, 

A. kadangi Pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė „į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teis[ė] į gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos 
nustatyta tvarka“ ir tikslas – „aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis“; 

B. kadangi Lenkijos parlamente svarstomi du pagal piliečių iniciatyvą pateikti įstatymų 
projektai: vienu iš jų siekiama sugriežtinti įstatymą dėl abortų, kuris jau ir taip yra vienas 
iš griežčiausių Europos Sąjungoje, o antruoju – įtvirtinti, kad nepilnamečių seksualinis 
švietimas būtų laikomas nusikalstama veika, už kurią būtų baudžiama laisvės atėmimo 
bausme; 

C. kadangi Seimas buvo teisiškai įpareigotas per šešis mėnesius nuo tada, kai pradėjo savo 
veiklą, apsvarstyti pagal piliečių iniciatyvą pateiktus įstatymų projektus; 

D. kadangi dėl 2018 m. įstatymo, kuriuo nustatomos abortams taikomos ribojamosios 
priemonės, projekto kilo masiniai protestai visoje šalyje ir už jos ribų;

1. palankiai vertina tai, kad 2020 m. balandžio 16 d. Lenkijos parlamentas nusprendė 
grąžinti komitetui svarstyti abu pagal piliečių iniciatyvą pateiktus įstatymų projektus: dėl 
galimybės nutraukti nėštumą ir dėl nepilnamečių seksualinio švietimo; 

2. ragina Lenkijos vyriausybę nebesvarstyti šių dviejų įstatymų projektų, nes dėl moralinių 
problemų ir dėl šių projektų šalyje ir visoje Europoje kilusių protestų prasidėjo aktyvios, 
būtinos ir teisėtos diskusijos ir dėl to tūkstančių moterų, porų ir šeimų, ypač jaunų ir 
pažeidžiamiausių, gyvenimas ir pagrindinės teisės būtų nepataisomai paveikti; 

3. yra susirūpinęs dėl padėties, susijusios su moterų teisėmis, suprastėjimo ir moterų bei 
paauglių teisės į sveikatą, kurios esminė sudedamoji dalis yra lytinė ir reprodukcinė 
sveikata, ir jaunų LGBTI asmenų, kurių sveikatai ir vientisumui ypač gresia pavojus, 
apsaugos lygio Lenkijoje;
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4. ragina Lenkijos vyriausybę pasmerkti regionų valdžios institucijų ir savivaldybių priimtas 
rezoliucijas dėl vadinamųjų zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje, kuriomis pažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir skatinama didesnė neapykanta bei baimė ir keliamas didesnis 
pavojus LGBTI + asmenims Lenkijoje, ir ragina imtis reikiamų teisinių priemonių prieš 
šias rezoliucijas; primygtinai ragina Lenkijos vyriausybę imtis priemonių LGBTI + 
asmenims apsaugoti ir kovoti su visais žmogaus teisių pažeidimais, su kuriais Lenkijoje 
susiduria LGBTI + asmenys;

5. ragina Lenkijos vyriausybę į Baudžiamąjį kodeksą įtraukti seksualinę orientaciją kaip 
saugomą asmeninę savybę;

6. ragina Lenkijos valdžios institucijas laikytis Europos Parlamento rekomendacijų, pateiktų 
2019 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl seksualinio švietimo kriminalizavimo, ir Europos 
Tarybos ir PSO rekomendacijų.


