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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar verslag 
op te nemen:

– gezien de discussienota van de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa van 
december 2017 over de seksuele en reproductieve gezondheid en de daarmee verbonden 
rechten van vrouwen in Europa, 

– gezien de aanbevelingen uit 2019 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de 
gezondheid en rechten van adolescenten op het gebied van seksualiteit en voortplanting, 

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2019 over de 
criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)), 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 18 en 19, 

– gezien artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen en artikel 9 VWEU betreffende de 
bestrijding van sociale uitsluiting en een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid, 

A. overwegende dat in artikel 35 van het Handvest van de grondrechten staat dat “eenieder 
[...] recht [heeft] op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging 
onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden” en de 
doelstelling van een “hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid” is 
vastgelegd; 

B. overwegende dat het Poolse parlement zich momenteel buigt over twee door de burgers 
ingeleide wetsvoorstellen, waarvan het eerste tot doel heeft de abortuswetgeving - die al 
tot de meest restrictieve in de EU behoort - nog te verstrengen, en het tweede seksuele 
voorlichting aan minderjarigen strafbaar wil maken, met als sanctie opsluiting; 

C. overwegende dat de Sejm (de Poolse landdag) wettelijk verplicht was om alle 
wetsvoorstellen op burgerinitiatief binnen zes maanden na zijn benoeming te bestuderen; 

D. overwegende dat de ontwerpwetgeving waarmee abortus aan restricties werd 
onderworpen, in 2018 massale protesten heeft veroorzaakt in heel Polen en daarbuiten;

1. is ingenomen met het feit dat het Poolse parlement er op 16 april 2020 voor heeft gestemd 
de twee wetsvoorstellen op burgerinitiatief over de toegang tot abortus en de seksuele 
voorlichting van minderjarigen terug te verwijzen naar de bevoegde commissie; 

2. verzoekt de Poolse regering deze twee wetsvoorstellen niet verder te onderzoeken, 
aangezien er in Polen en in heel Europa een heftig, noodzakelijk en legitiem debat is 
ontstaan als gevolg van de morele vragen en het protest waartoe de wetsvoorstellen 
aanleiding geven, en aangezien beide wetsvoorstellen een onherroepelijke negatieve 
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impact zouden hebben op het leven en de grondrechten van duizenden vrouwen, koppels 
en gezinnen, met name onder jongeren en in de kwetsbaarste bevolkingsgroepen; 

3. maakt zich zorgen over de achteruitgang op het gebied van de vrouwenrechten in Polen 
en over het niveau van bescherming in dit land van het recht op gezondheid - waarvan 
seksuele en reproductieve gezondheid een essentieel onderdeel vormt - van vrouwen en 
tienermeisjes en van LGBTI-jongeren, wier gezondheid en lichamelijke veiligheid 
bijzonder kwetsbaar is;

4. verzoekt de Poolse regering alle regionale en gemeentelijke besluiten betreffende LGBTI-
vrije zones in Polen af te keuren en hiertegen gepaste wettelijke maatregelen te nemen, 
aangezien deze besluiten een inbreuk vormen op de grondrechten en aanleiding geven tot 
een toename van de haat jegens en de angst voor LGBTI-personen in Polen en een tot een 
afname van hun veiligheid; dringt er bij de Poolse regering op aan onverwijld maatregelen 
te nemen om LGBTI-personen te beschermen, en alle schendingen van de mensenrechten 
waarvan LGBTI-personen in Polen het slachtoffer zijn, te bestrijden;

5. verzoekt de Poolse regering seksuele geaardheid in het wetboek van strafrecht op te 
nemen als een beschermd persoonlijk kenmerk;

6. vraagt de Poolse autoriteiten de aanbevelingen die het Europees Parlement heeft 
geformuleerd in zijn resolutie van 14 november 2019 over de strafbaarstelling van 
seksuele voorlichting, en de aanbevelingen van de Raad van Europa en de WHO in acht 
te nemen.


