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Tema: Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ 
bylą

Nuo 2019 m. kelios savivaldybės, regionai ir apskritys pasiskelbė „zonomis be LGBTI asmenų“, o tai 
lėmė, kad prieš LGBTI asmenis Lenkijoje vis dažniau nukreipiamas nepasitenkinimas. Reaguodami į 
tai, vietos aktyvistai sukūrė žemėlapį „Neapykantos atlasas“, rodantį, kurios savivaldybės ir vietos 
valdžios institucijos paskelbė tokius pareiškimus. Kai kuriems iš šių aktyvistų vietos valdžios 
institucijos iškėlė bylas dėl dalyvavimo rengiant žemėlapį.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atlikto antrojo LGBTI tyrimo rezultatai rodo, kad LGBTI 
asmenų padėtis Lenkijoje tampa vis blogesnė. Rezultatai rodo, kad Lenkijoje didėja netolerancija ir 
smurtas prieš LGBTI asmenis, o respondentai visiškai nepasitiki vyriausybės pastangomis 
veiksmingai kovoti su išankstiniu nusistatymu ir netolerancija jų atžvilgiu; užfiksuotas žemiausias 
pasitikėjimo procentas visoje Sąjungoje (tik 4 proc. laiko pastangas veiksmingomis).

2019 m. gruodžio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, raginančią Komisiją pasinaudoti visomis 
turimomis priemonėmis ir procedūromis, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūras, siekiant 
užtikrinti visapusišką ir tinkamą Sutarties principų bei vertybių taikymą.

2020 m. balandžio 23 d.  „Rete Lenford“ byloje (byla C-507/18) ESTT pripažino, kad homofobiniai 
pareiškimai gali būti diskriminacija užimtumo ir profesinėje srityje, kai juos daro asmenys, kurie daro 
lemiamą įtaką darbdavio įdarbinimo politikai arba gali būti laikomi darančiais tokią įtaką.

Atsižvelgiant į šiuos pokyčius:

1. Ar Komisija pripažįsta, kad miestų, savivaldybių ir regionų tarybos, pasiskelbusios „zonomis be 
LGBTI asmenų“, gali būti laikomos darančiomis lemiamą įtaką jų administracijų įdarbinimo 
politikai?

2. Ar Komisija sutinka, kad tokie pareiškimai diskriminuoja LGBTI asmenis, siekiančius įsidarbinti ar 
užsiimti profesine veikla vietos ar regionų administracinėse įstaigose?

3. Ar Komisija, atsižvelgdama į Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą, pradės pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją, remdamasi Direktyva dėl vienodo požiūrio užimtumo srityje 
(2000/78/EB)?
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4. Kokių konkrečių veiksmų šiuo metu imasi Komisija, siekdama užtikrinti, kad LGBTI žmogaus 
teisių gynėjai Lenkijoje, įskaitant aktyvistus, kurie parengė „Neapykantos atlaso“ žemėlapį, pagal 
Sutarties principus ir vertybes būtų apsaugoti nuo diskriminacijos ?
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