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Wielce Szanowny Panie Marszałku
W dniach 3 - 6 grudnia 2006 r. z wizytą w Polsce przebywał Komisarz Praw
Człowieka Rady Europy – Pan Thomas Hammarberg. Celem wizyty było zbadanie
sposobu, w jaki polskie władze implementują zalecenia zawarte w raporcie Komisarza
z 2002 roku. W efekcie wspomnianej wizyty, a także na podstawie oświadczeń
przedłożonych przez ministerstwa, raportów ekspertów w dziedzinie praw człowieka
oraz raportów organizacji pozarządowych, powstało memorandum Komisarza Praw
Człowieka, zawierające uwagi i zalecenia mające na celu polepszenie skutecznego
poszanowania przez władze państwowe praw człowieka w Polsce.
We wspomnianym memorandum Komisarz Praw Człowieka zwraca uwagę na
kilka budzących niepokój kwestii dotyczących praw człowieka, w tym tolerancji
i niedyskryminacji, swobody wypowiedzi, a także funkcjonowania polskiego
sądownictwa, policji i sytuacji w więziennictwie. Jednym z postulatów zawartych
w

cytowanym

raporcie

jest

ustanowienie

kompleksowego

prawa

antydyskryminacyjnego oraz utworzenie jednego wyspecjalizowanego organu do walki
z dyskryminacją we wszystkich sferach.
W związku z powyższym pragnę poddać pod rozwagę Pana Marszałka
możliwość zorganizowania debaty na forum połączonych komisji – sejmowej Komisji
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i Praworządności, na temat podniesionych przez Komisarza Rady Europy kwestii
i zawartych w wyżej wymienionym raporcie zaleceń. Jednocześnie, w nawiązaniu do
mojego wcześniejszego wystąpienia (pismo z dnia 25 czerwca 2007 r. nr RPO-559455I/07/AB) dotyczącego propozycji zorganizowania sejmowej debaty na temat sytuacji
i problemów osób homoseksualnych w Polsce, przywołanych w Rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 26 kwietnia 2007 r., z uwagi na częściową zbieżność problemów
poruszonych przez Parlament Europejski oraz przedstawiciela Rady Europy, pozwalam
sobie zasugerować Panu Marszałkowi możliwość połączenia dyskusji w w/w sprawach.
Jestem głęboko przekonany, że ze względu na wagę problemów dostrzeżonych
zarówno przez Parlament Europejski, jak również przez Komisarza Praw Człowieka
Rady Europy, jest całkowicie zasadne, a nawet wskazane, żeby do przedmiotowych
kwestii odniósł się polski Parlament.
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