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Předmět: „Zóny bez ideologie LGBTI“ v Polsku v souvislosti s případem Rete Lenford

Od roku 2019 se několik obcí, krajů a okresů prohlásilo za „zóny bez ideologie LGBTI“, což vedlo ke 
zvýšenému obviňování osob LGBTI v Polsku. V reakci na to vytvořili místní aktivisté mapu, „Atlas 
nenávisti“, na které se ukazuje, které obecní a místní orgány tato prohlášení učinily. Někteří z těchto 
aktivistů jsou nyní za své zapojení do vytváření této mapy místními orgány žalováni.

Průzkum agentury FRA o osobách LGBTI, „LGBTI Survey II“, ukazuje, že se situace osob LGBTI v 
Polsku stává čím dál tíživější. Jeho výsledky poukazují na nárůst netolerance a násilí vůči osobám 
LGBTI a naprostou nedůvěru respondentů, pokud jde o úsilí vlády o účinný boj proti předsudkům a 
netoleranci vůči nim, když podíl těch, kteří jej považují za účinný, je na 4 % nejnižší v Evropě.

V prosinci 2019 přijal Parlament usnesení, v němž vyzývá Komisi, aby využila veškeré nástroje a 
postupy, které má k dispozici, k zajištění plného a řádného uplatňování zásad a hodnot Smluv, a to 
včetně řízení o nesplnění povinnosti.

Dne 23. dubna 2020 rozhodl Sodní dvůr EU ve věci  Rete Lenford (věc C‑507/18), že homofobní 
prohlášení by mohla představovat diskriminaci v zaměstnání a povolání, jsou-li učiněna osobou, která 
má rozhodující vliv na náborovou politiku zaměstnavatele, nebo která může být vnímána tak, že má 
takový vliv.

V reakci na tento vývoj:

1. Uznává Komise, že městské, obecní a krajské rady, které svá území prohlásily za „zóny bez 
ideologie LGBTI“, mohou být vnímány tak, že mají rozhodující vliv na náborovou politiku svých 
úřadů?

2. Souhlasí Komise s tím, že tato prohlášení jsou diskriminační vůči osobám LGBTI, které se 
ucházejí o zaměstnání nebo povolání v místních nebo regionálních správních orgánech?

3. Zahájí Komise s ohledem na rozhodnutí Soudu o předběžné otázce s Polskem řízení o 
nesplnění povinnosti na základě směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání 
(2000/78/EC)?
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4. Jaké konkrétní kroky podniká nyní Komise, aby zajistila, že obhájci lidských LGBTI práv v 
Polsku, včetně aktivistů, kteří vytvořili „Atlas nenávisti“, nebudou diskriminováni ve smyslu zásad 
a hodnot Smluv?
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