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Tárgy: LMBTI-mentes övezetek Lengyelországban a Rete Lenford ügy keretében

2019 óta több település, régió és megye is „LMBTI-mentes övezetnek” nyilvánította magát, ami 
Lengyelországban az LMBTI-személyeket célzó, egyre nagyobb mértékű bűnbakkereséshez vezetett. 
Válaszul a helyi aktivisták létrehozták a „Gyűlölet atlasza” elnevezésű térképet, amely megmutatja, 
hogy mely települési és helyi önkormányzatok tettek a fenti értelmű nyilatkozatokat. Ezen aktivisták 
némelyikét most beperelték a helyi önkormányzatok a térkép elkészítésében való részvételük miatt.

A FRA második LMBTI-felmérése azt mutatja, hogy Lengyelországban az LMBTI-személyek helyzete 
egyre súlyosabbá válik. Az eredmények rámutatnak az LMBTI-személyekkel szembeni intolerancia és 
erőszak fokozódására, valamint arra, hogy a válaszadók egyáltalán nem hisznek a kormány 
előítéletek és intolerancia elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinek hatékonyságában, és az EU-
ban ez az arány itt a legalacsonyabb (csupán a válaszadók 4%-a tekinti a kormány intézkedéseit 
hatékonyaknak).

2019 decemberében a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközt és eljárást használjon fel a Szerződésben foglalt elvek és értékek 
teljes körű és megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében, ideértve a kötelezettségszegési 
eljárások alkalmazását is.

2020. április 23-án az EUB a  Rete Lenford ügyben (C-507/18. sz. ügy) elismerte, hogy a homofób 
nyilatkozatok a foglalkoztatás és a munkavégzés terén hátrányos megkülönböztetésnek minősülnek, 
ha azokat olyan személy tette, aki meghatározó befolyást gyakorol a munkáltató munkaerő-felvételi 
politikájára, vagy ilyen személynek tűnhet.

E fejleményekre válaszul:

1. Elismeri-e a Bizottság, hogy azok a városi, települési és regionális tanácsok, amelyek „LMBTI-
mentes övezeteknek” nyilvánították magukat, olyan testületeknek tekinthetők, amelyek 
meghatározó befolyást gyakorolnak közigazgatásuk munkaerő-felvételi politikájára?

2. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy ezek a nyilatkozatok hátrányos megkülönböztetést jelentenek 
a helyi vagy regionális közigazgatási szerveknél foglalkoztatást vagy munkát kereső LMBTI-
személyekkel szemben?
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3. A Bíróság előzetes döntését figyelembe véve kezdeményez-e a Bizottság kötelezettségszegési 
eljárást Lengyelország ellen a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv (2000/78/EK) alapján?

4. A Bizottság jelenleg milyen konkrét lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az LMBTI-
személyek jogaiért küzdő lengyelországi emberijog-védők, köztük a „Gyűlölet atlaszát” elkészítő 
aktivisták, a Szerződés elveinek és értékeinek hatályán belül védelemben részesüljenek a 
megkülönböztetéssel szemben?
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