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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście sprawozdania następujących wskazówek:

– uwzględniając dokument tematyczny Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z grudnia 
2017 r. zatytułowany „Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet w Europie”, 

– uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. dotyczące 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nastolatków oraz ich praw w tej dziedzinie, 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)), 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 
2, 3, 10, 21 i 35, 

– uwzględniając art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), dotyczący 
równości kobiet i mężczyzn, i art. 9 TFUE, w którym mowa o zwalczaniu wykluczenia 
społecznego, a także o wysokim poziomie kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego, 

A. mając na uwadze art. 35 Karty praw podstawowych, który stanowi, że „[k]ażdy ma prawo 
dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na 
warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych”, a także stawia 
za cel „wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”; 

B. mając na uwadze, że pod obrady parlamentu polskiego trafiły dwa obywatelskie projekty 
ustaw, z których jeden przewiduje zaostrzenie ustawy o aborcji, już i tak należącej do 
najbardziej restrykcyjnych w UE, a drugi – uznanie edukacji seksualnej małoletnich za 
przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności; 

C. mając na uwadze, że Sejm był prawnie zobowiązany przystąpić do rozpatrzenia 
obywatelskich projektów ustaw w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia; 

D. mając na uwadze, że w 2018 r. projekt ustawy ograniczającej dostęp do aborcji wywołał 
masowe protesty w całym kraju oraz za granicą;

1. z zadowoleniem odnotowuje, że 16 kwietnia 2020 r. parlament polski opowiedział się za 
skierowaniem obu obywatelskich projektów ustaw – o dostępie do aborcji i o edukacji 
seksualnej małoletnich – do komisji parlamentarnych; 

2. zwraca się do rządu polskiego, aby odstąpić od rozpatrywania tych dwóch projektów 
ustaw, zważywszy, że w kraju i w Europie toczy się ożywiona, konieczna i uzasadniona 
debata podjęta w reakcji na wzbudzane przez nie wątpliwości moralne i protesty oraz że 
miałyby one nieodwracalny wpływ na życie i prawa podstawowe tysięcy kobiet, par i 
rodzin, w szczególności osób młodych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 

3. wyraża zaniepokojenie regresem praw kobiet oraz poziomem praw do ochrony zdrowia 
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– którego istotnym elementem jest zdrowie seksualne i reprodukcyjne – przyznawanych 
w Polsce kobietom i nastolatkom, a także młodzieży LGBTI, szczególnie zagrożonej w 
kwestii zdrowia i integralności;

4. wzywa rząd polski do potępienia regionalnych i gminnych uchwał dotyczących tzw. stref 
wolnych od LGBTI w Polsce oraz do zastosowania wobec nich odpowiednich środków 
prawnych, gdyż naruszają one prawa podstawowe, podsycają nienawiść i strach oraz 
powodują jeszcze większe zagrożenia dla osób LGBTI+ w Polsce; wzywa rząd polski, 
aby podjął działania na rzecz ochrony osób LGBTI+ oraz walkę z wszelkimi 
naruszeniami praw człowieka, z którymi osoby te spotykają się w Polsce;

5. wzywa rząd polski, aby w kodeksie karnym uznał orientację seksualną za chronioną 
cechę osobistą;

6. wzywa władze polskie do przestrzegania zaleceń sformułowanych przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji edukacji 
seksualnej, a także zaleceń Rady Europy i WHO.


