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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere documentul tematic al comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, din decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor în Europa”, 

– având în vedere recomandările din 2019 ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) 
privind sănătatea și drepturile adolescenților în materie de sănătate și de reproducere, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în Polonia (2019/2891(RSP)), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 2, 3, 10, 21 și 35, 

– având în vedere articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
referitor la egalitatea între femei și bărbați și articolul 9 din TFUE referitor la combaterea 
excluziunii sociale și la un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de 
protecție a sănătății umane, 

A. întrucât articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale consacră dreptul pe care îl are 
„orice persoană [...] de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri 
medicale în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale”, precum și obiectivul 
unui „nivel ridicat de protecție a sănătății umane”; 

B. întrucât două proiecte de lege care au la bază inițiative ale cetățenilor sunt în curs de a fi 
dezbătute în Parlamentul polonez, unul dintre ele vizând înăsprirea unei legi privind 
avortul, lege considerată deja, în forma sa actuală, printre cele mai restrictive din UE, iar 
cel de-al doilea vizând transformarea actului de a oferi educație sexuală minorilor în 
infracțiune penală pasibilă de pedeapsa cu închisoarea; 

C. întrucât Dieta are obligația legală de a examina proiectele legislative care au la bază 
inițiative cetățenești în termen de șase luni de la începerea mandatului său; 

D. întrucât proiectul de lege care impune măsuri restrictive împotriva avortului a dat naștere, 
în 2018, unor proteste masive în toată țara și în afara ei,

1. salută faptul că Parlamentul polonez s-a pronunțat, la 16 aprilie 2020, în favoarea 
retrimiterii către comisie a celor două proiecte de lege privind accesul la avort și educația 
sexuală a minorilor care au la bază inițiative cetățenești; 

2. invită Guvernul polon să nu continue examinarea acestor două proiecte de lege, câtă 
vreme o dezbatere intensă, necesară și legitimă a fost declanșată în țară și în toată Europa 
din cauza problemelor morale și a protestelor pe care le generează acestea și deoarece 
viața și drepturile fundamentale a milioane de femei, de cupluri și de familii, în special 
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din rândul tinerilor și al persoanelor celor mai vulnerabile, ar fi iremediabil afectate; 

3. este preocupat de regresul drepturilor femeilor și de nivelul de protecție oferit în Polonia 
dreptului femeilor și al adolescentelor la sănătate, sănătatea sexuală și reproductivă fiind 
o componentă esențială a acesteia, precum și drepturilor tinerilor LGBTI, a căror sănătate 
și integritate sunt deosebit de vulnerabile;

4. invită Guvernul polonez să condamne și să adopte măsurile legale adecvate împotriva 
rezoluțiilor regionale și comunale privind așa-numitele „zone libere de LGBTI” din 
Polonia, care încalcă drepturile fundamentale și generează mai multă ură, frică și riscuri 
pentru persoanele LGBTI din Polonia; îndeamnă Guvernul polonez să adopte măsuri 
pentru a proteja persoanele LGBTI + și să combată toate încălcările drepturilor omului 
cărora le cad victimă persoanele LGBTI + în Polonia;

5. solicită Guvernului polonez să introducă în Codul Penal orientarea sexuală drept 
caracteristică personală protejată;

6. solicită autorităților poloneze să dea curs recomandărilor Parlamentului European, 
formulate în Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 
sexuale, precum și celor ale Consiliului Europei și ale OMS.


