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Otázka na ústne zodpovedanie O-000042/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
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Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline 
Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner 
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(Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson 
(S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), 
Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van 
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(Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos 
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Vec: Zóny bez LGBTI v Poľsku v kontexte veci Rete Lenford

Od roku 2019 sa viaceré obce, regióny a kraje v Poľsku vyhlásili za zóny bez LGBTI, čo vedie 
k nárastu zvaľovania viny na tieto osoby. Miestni aktivisti na to reagovali vytvorením takzvaného 
Atlasu nenávisti, t. j. mapy, na ktorej sú označené miestne a obecné samosprávy, ktoré urobili takéto 
vyhlásenie. Na niektorých z týchto aktivistov teraz miestne zastupiteľstvá podali žalobu za účasť na 
vytvorení tejto mapy.

Z druhého prieskumu FRA týkajúceho sa LGBTI osôb vyplýva, že situácia LGBTI osôb sa v Poľsku 
veľmi zhoršila. Výsledky poukazujú na nárast intolerancie a násilia voči LGBTI osobám a úplnú 
nedôveru respondentov k úsiliu vlády účinne bojovať proti predsudkom a intolerancii voči 
príslušníkom tejto skupiny, pričom opatrenia vlády tam považuje za účinné najnižší počet ľudí v EÚ 
(len 4 %, opýtaných).

V decembri 2019 Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu, aby v záujme zabezpečenia 
úplného a správneho uplatňovania zásad a hodnôt zakotvených v zmluvách využila všetky dostupné 
nástroje a postupy vrátane postupu v prípade nesplnenia povinnosti.

Súdny dvor Európskej únie 23. apríla 2020 v rozsudku vo veci  Rette Lenford (vec C‑507/18) uviedol, 
že homofóbne vyjadrenia by mohli byť diskrimináciou v kontexte zamestnania a povolania, ak ich 
vysloví osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na náborovú politiku zamestnávateľa alebo ktorá môže byť 
za takúto osobu považovaná.

V reakcii na tento vývoj:

1. Domnieva sa Komisia, že mestské, obecné alebo regionálne zastupiteľstvá, ktoré sa vyhlásili 
za zóny bez LGBTI, môžu byť považované za subjekty s rozhodujúcim vplyvom na náborovú 
politiku svojej administratívy?

2. Súhlasí Komisia s tvrdením, že takéto vyhlásenia sú diskrimináciou LGBTI osôb, ktoré si chcú 
nájsť zamestnanie alebo povolanie v orgánoch miestnej alebo regionálnej samosprávy?

3. Začne Komisia – s ohľadom na predbežný rozsudok súdneho dvora – postup v prípade 
nesplnenia povinnosti voči Poľsku na základe smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 
(2000/78/EC)?
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4. Aké konkrétne kroky teraz podniká Komisia, aby zaistila ochranu obhajcov ľudských práv LGBTI 
osôb v Poľsku vrátane aktivistov, ktorí vytvorili tzv. Atlas nenávisti, pred diskrimináciou, v rámci 
zásad a hodnôt zakotvených v zmluve?
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