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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v poročilo, ki ga sprejme, vključi 
naslednje pobude:

– ob upoštevanju dokumenta komisarja Sveta Evrope za človekove pravice iz 
decembra 2017 z naslovom Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk v Evropi, 

– ob upoštevanju priporočil Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2019 o spolnem in 
reproduktivnem zdravju mladostnikov ter njihovih pravicah na tem področju, 

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o 
kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem (2019/2891(RSP)), 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 2, 3, 10, 21 
in 35, 

– ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o enakosti žensk in 
moških ter člena 9 PDEU o boju proti socialni izključenosti in visoki stopnji 
izobraževanja, usposabljanja in varovanja človekovega zdravja, 

A. ker člen 35 Listine o temeljnih pravicah določa, da ima „Vsakdo […] pravico do 
preventivnega zdravstvenega varstva in do zdravniške oskrbe v skladu s pogoji, ki jih 
določajo nacionalne zakonodaje in običaji“, in z namenom, da „se zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi„; 

B. ker se na državljansko pobudo v poljskem parlamentu razpravlja o dveh osnutkih 
zakonov, od katerih se s prvim želi postrožiti zakon o splavu, ki je že med najbolj 
omejevalnimi v EU, z drugim pa doseči, da bi spolna vzgoja mladoletnikov postala 
kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen; 

C. ker je bil poljski parlament pravno zavezan, da v šestih mesecih po prevzemu mandata 
pregleda osnutke zakonov, nastalih na državljansko pobudo; 

D. ker je osnutek zakona, ki uvaja omejevalne ukrepe za splav, leta 2018 sprožil množične 
proteste po vsej državi in zunaj nje;

1. se veseli, ker je poljski parlament 16. aprila 2020 glasoval za vrnitev odboru dveh 
osnutkov zakona na podlagi državljanske pobude o dostopu do splava in o spolni vzgoji 
mladoletnikov; 

2. poziva poljsko vlado, naj ne obravnava teh dveh osnutkov zakonov, ker je v državi in 
Evropi prišlo do burne, potrebne in zakonite razprave zaradi moralnih vprašanj in do 
protestov, ki jih ti predlogi sprožajo, in ker bi bili življenje in temeljne pravice na tisoče 
žensk, parov in družin, zlasti med mladimi in najranljivejšimi, nepopravljivo prizadeti; 

3. je zaskrbljen zaradi nazadovanja na področju ženskih pravic in zniževanja stopnje varstva 
pravice žensk in mladostnic do zdravja na Poljskem, vključno s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem kot bistvenega sestavnega dela te pravice, in mladih lezbijk, 
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gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, katerih zdravje in integriteta sta 
še posebej izpostavljena tveganju;

4. poziva poljsko vlado, naj sprejme ustrezne pravne ukrepe proti regionalnim in občinskim 
resolucijam, ki zadevajo tako imenovana „območja LGBTI“ na Poljskem, s katerimi se 
kršijo temeljne pravice in ki porajajo več sovraštva, strahu in nevarnosti za osebe LGBTI 
+ na Poljskem, ter naj obsodi te pobude; poziva poljsko vlado, naj nemudoma sprejme 
ukrepe za zaščito oseb LGBTI + in se bori proti vsem kršitvam človekovih pravic, s 
katerimi se soočajo osebe LGBTI + na Poljskem;

5. poziva poljsko vlado, naj spolno usmerjenost vključi v kazenski zakonik kot varovano 
osebno značilnost;

6. poziva poljske organe, naj upoštevajo priporočila Evropskega parlamenta iz resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji spolne vzgoje, pa tudi priporočila Sveta Evrope 
in Svetovne zdravstvene organizacije.


