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Vaše Excelence,  
 
Dovolte mi zkraje vyjádřit solidaritu s Polskem v boji proti pandemii nemoci Covid-19. Vyjadřuji upřímnou 
soustrast všem, kteří kvůli pandemii přišli o své blízké, nebo byli jinak vážně postiženi.  
 
Jménem politické skupiny ALDE Parlamentního shromáždění Rady Evropy bych chtěl vyjádřit hluboké 
znepokojení nad plánem uskutečnit květnové prezidentské volby pomocí korespondenční volby.   
 
Znepokojuje nás, že současná karanténní situace neposkytuje prostor dostatečné politické diskuzi nad 
směřováním země s možností rovných příležitostí všech kandidátů a politických stran. Zásadní změna 
volebního zákona jen pár týdnů před samotnou volbou jde proti evropským volebním standardům, včetně 
doporučení Benátské komise, váženého poradního orgánu Rady Evropy. Domníváme se, že je vážně 
ohrožena politická legitimita nastávajících voleb, zejména s přihlédnutím k obdobné kritice ze strany 
opozičních politiků, neziskových organizací, místních samospráv a zdravotnických odborníků. Skupina 
ALDE Parlamentního shromáždění Rady Evropy se připojuje ke zpravodajům na téma fungování 
demokratických institucí v Polsku a řediteli Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva ve 
výzvě odložit tyto volby na podzim tohoto roku, kdy snad budou podmínky již přivětivější.  
 
Skupina ALDE by také chtěla vyjádřit hluboké znepokojení nad dvěma zákony, které v tuto chvíli 
postoupily do druhého čtení v Sejmu Polské republiky. Tyto zákony představují další omezení možnosti 
žen podstoupit bezpečnou a legální interrupci - která by byla pod novým zákonem téměř nemožná - a 
právem dětí na sexuální výchovu. Tímto vyzýváme kolegy v polském Parlamentu, aby tuto legislativu 
nepodpořili.  
 
Jsme si vědomi, že tato doba vyžaduje od politických vůdců mimořádnou odvahu. Avšak jsme 
přesvědčeni, že nejodvážnější je neustupovat z vysokých standardů pro demokracii a lidská práva, tedy 
základní evropské hodnoty, které nás spojují. 
 
Prosím, předejte tento dopis odpovědným lidem v Polské republice.  
 
S úctou,  
 
František Kopřiva   
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