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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus: 

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada decembra tematisko 
dokumentu “Sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Eiropā”, 

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2019. gada ieteikumus par pusaudžu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās 
izglītības kriminalizāciju Polijā (2019/2891(RSP)), 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 2., 3., 10., 21. un 
35. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu par sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un 9. pantu par sociālās atstumtības apkarošanu un par augsta līmeņa 
izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanu, 

A. tā kā Pamattiesību hartas 35. pantā ir noteikts, ka “ikvienai personai ir tiesības uz 
profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti 
valstu tiesību aktos un praksē”, un noteikts mērķis nodrošināt “augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni”; 

B. tā kā Polijas parlamentā tiek apspriesti divi pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projekti, no 
kuriem viens paredz padarīt vēl stingrāku tiesību aktu par abortu veikšanu, kurš jau ir 
viens no visierobežojošākajiem Eiropas Savienībā , bet otrs –– padarīt nepilngadīgo 
dzimumizglītību par noziedzīgu nodarījumu, par ko var piemērot brīvības atņemšanu; 

C. tā kā Sejmam bija juridisks pienākums sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tas sāka pildīt 
savus pienākumus, izskatīt pilsoņu iniciatīvas tiesību akta projektus, 

D. tā kā 2018. gadā tiesību akta projekts, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus attiecībā uz 
abortu veikšanu, izraisīja masveida protestus visā valstī un ārpus tās;

1. atzinīgi vērtē to, ka Polijas parlaments 2020. gada 16. aprīlī nobalsoja par divu pilsoņu 
iniciatīvas tiesību akta projektu –– par abortu pieejamību un nepilngadīgo seksuālo 
izglītību –– nodošanu atpakaļ komitejai; 

2. aicina Polijas valdību neturpināt apsvērt šos abus tiesību akta projektus, jo valstī un visā 
Eiropā ir notikušas intensīvas, nepieciešamas un leģitīmas debates par šajos tiesību akta 
projektos skartajiem morālajiem jautājumiem un to izraisītajām bažām, un šo tiesību aktu 
pieņemšana neatgriezeniski ietekmētu tūkstošiem sieviešu, pāru un ģimeņu, jo īpaši 
jauniešu un visneaizsargātāko personu, dzīvi un pamattiesības; 

3. pauž bažas par sieviešu tiesību pasliktināšanos un to, kādā līmenī Polijā tiek aizsargātas 
sieviešu un pusaudžu tiesības uz veselību, tostarp seksuālo un reproduktīvo veselību kā 
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tās būtisku sastāvdaļu, kā arī LGBTI jauniešu, kuru veselība un integritāte ir īpaši 
apdraudēta, tiesības uz veselību;

4. aicina Polijas valdību nosodīt reģionālo un vietējo iestāžu pieņemtās rezolūcijas par “no 
LGBTI brīvu teritoriju” izveidi Polijā un veikt atbilstošus juridiskus pasākumus pret šīm 
rezolūcijām, kas pārkāpj pamattiesības un veicina naidu, bailes un apdraudējumu attiecībā 
uz LGBTI + personām Polijā;

 mudina Polijas valdību veikt pasākumus, lai aizsargātu LGBTI+ personas un apkarotu 
visus cilvēktiesību pārkāpumus, ar ko Polijā saskaras LGBTI+ personas;

5. aicina Polijas valdību iekļaut Kriminālkodeksā seksuālo orientāciju kā aizsargājamu 
personisku iezīmi;

6. aicina Polijas iestādes ievērot Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūcijā 
par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā paustos ieteikumus, kā arī Eiropas 
Padomes un PVO ieteikumus.


