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11.9.2020 A9-0138/102

Amendement 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. verzoekt de Poolse autoriteiten om 
een wijziging van de wet van 15 september 
2017 betreffende het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld95, 96, teneinde ervoor te zorgen 
dat kritische maatschappelijke 
groeperingen op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau toegang krijgen tot 
overheidsfinanciering en dat 
overheidsmiddelen op eerlijke, 
onpartijdige en transparante wijze worden 
verdeeld over het maatschappelijk 
middenveld, waarbij een pluralistische 
vertegenwoordiging wordt gewaarborgd97; 
herhaalt zijn oproep om toereikende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor de organisaties in kwestie via 
verschillende financieringsinstrumenten 
op Unieniveau, zoals het onderdeel 
Waarden van de Unie van het nieuwe 
programma Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden, en proefprojecten van de 
Unie; is diep bezorgd over de politieke 
druk die wordt uitgeoefend op Poolse 
leden van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité wegens de maatregelen 
die in het kader van hun mandaat worden 
genomen98;

50. benadrukt dat de eerlijke, 
onpartijdige en transparante verdeling 
van openbare middelen in het kader van 
de bestaande wetgeving volledig wordt 
gewaarborgd en dat de procedure voor de 
toewijzing van de middelen ook wordt 
gereguleerd door de wet betreffende het 
Nationaal Instituut voor vrijheid; merkt 
op dat elke financieringsaanvraag in 
overeenstemming met de procedure wordt 
beoordeeld door twee externe 
deskundigen en dat alle voorwaarden voor 
elk vergelijkend onderzoek het voorwerp 
zijn van openbare raadplegingen van niet-
gouvernementele organisaties en ook 
worden goedgekeurd door de raad van het 
Nationaal Instituut voor vrijheid voordat 
het vergelijkend onderzoek wordt 
aangekondigd; benadrukt dat alle ngo’s 
en verenigingen van ngo’s het recht 
hebben hun opmerkingen en wijzigingen 
in te dienen in de tabel; wijst erop dat de 
subsidiabiliteitscriteria pluralistisch zijn 
en iedereen omvatten en dat alle 
maatschappelijke groeperingen en ngo’s 
die voldoen aan de definitie van artikel 3 
van de wet inzake het algemeen belang en 
vrijwilligerswerk een subsidie kunnen 
aanvragen;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
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Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OVSE/ODIHR, advies over de Poolse 
ontwerpwet inzake het Nationaal Instituut 
voor vrijheid – Centrum voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld, Warschau, 22 augustus 2017.
97 EESC, “Report on Fundamental rights 
and the rule of law: national 
developments from a civil society 
perspective 2018-2019” (Verslag over de 
situatie in verband met de grondrechten 
en de rechtsstaat: nationale 
ontwikkelingen vanuit het perspectief van 
het maatschappelijk middenveld 2018-
2019), juni 2020, blz. 41-42.
98 EESC, persbericht “Alarming pressure 
on civil society: Polish EESC member 
becomes a target of government 
retaliation and NGOs no longer able to 
choose their own candidates” 
(Alarmerende druk op het 
maatschappelijk middenveld: Pools lid 
EESC het doelwit van 
overheidsrepresailles en ngo’s niet langer 
in staat hun eigen kandidaten te kiezen), 
23 juni 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Amendement 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Kopje 22

Ontwerpresolutie Amendement

Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van persoonsgegevens

Schrappen

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Amendement 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. herhaalt de conclusie van zijn 
resolutie van 14 september 2016 dat de 
procedurele waarborgen en materiële 
voorwaarden als bepaald in de wet van 
10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen en de 
wet van 6 april 1990 inzake de 
politiediensten99, zoals gewijzigd, voor de 
uitvoering van geheime surveillance, 
onvoldoende zijn om excessief gebruik 
ervan of ongeoorloofde interferentie met 
de privacy en de gegevensbescherming 
van personen te voorkomen, waaronder 
die van leiders van de oppositie en het 
maatschappelijk middenveld100; herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie om een 
beoordeling te verrichten van die 
wetgeving om na te gaan of ze 
verenigbaar is met het Unierecht, en 
dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan 
de persoonlijke levenssfeer van alle 
burgers ten volle te eerbiedigen;

51. benadrukt dat de wet van 
10 juni 2016 inzake 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
voorziet in een rechtsgrondslag voor 
systemische oplossingen die in Polen zijn 
aangenomen op het gebied van 
maatregelen voor terrorismebestrijding en 
dat de hierin opgenomen bepalingen 
onder meer zijn gericht op het in staat 
stellen van de autoriteiten en andere 
entiteiten om doeltreffende en evenredige 
maatregelen te nemen tegen terroristische 
dreigingen; merkt derhalve op dat de 
bepalingen die in deze wet zijn 
aangenomen met betrekking tot de 
mogelijkheden om operationele 
monitoring te verrichten slechts verwijzen 
naar personen die ervan worden verdacht 
waarschijnlijk deel te nemen aan 
terroristische activiteiten en die geen 
Poolse burgers zijn; benadrukt bovendien 
dat de verwerking van gegevens door de 
autoriteiten in Polen, met inbegrip van 
persoonsgegevens, plaatsvindt in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn uiteengezet in de bepalingen van de 
wet van 14 december 2018 inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in verband met het 
voorkomen en bestrijden van misdaden en 
de wet van 5 augustus 2010 inzake de 
bescherming van gerubriceerde gegevens, 
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evenals in de regels die van toepassing 
zijn op de afzonderlijke autoriteiten; wijst 
erop dat de regels die zijn vastgelegd in de 
bovengenoemde wetten in 
overeenstemming zijn met de normen van 
het Unierecht dat op dit gebied is 
vastgesteld, waaronder Richtlijn 
(EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
27 april 20161 bis; merkt op dat de politie 
op grond van artikel 20 van de wetten van 
4 april 1990 betreffende de politie het 
recht heeft om gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens, te verwerken in 
overeenstemming met haar wettelijke 
taken en behoudens wettelijke 
beperkingen; wijst erop dat de 
operationele monitoring (geheim toezicht) 
slechts mag plaatsvinden met 
toestemming van de rechter, mits deze 
monitoring gericht is op het opsporen en 
identificeren van de daders, evenals op het 
verkrijgen en consolideren van bewijs dat 
is vergaard door het openbaar ministerie, 
van bewust gepleegde misdaden zoals 
uiteengezet in artikel 19, lid 1, punten 1 
tot en met 9, van deze wet, en mits andere 
maatregelen ondoeltreffend zijn gebleken 
of niet zinvol zullen zijn; merkt op dat de 
wet toestaat dat de politie dit recht in 
dringende gevallen, wanneer het verlies 
van gegevens of de vernietiging van 
bewijs van een misdaad mogelijk is, met 
schriftelijke toestemming van de bevoegde 
aanklager en zonder toestemming van de 
rechter uitoefent; merkt op dat zij 
desalniettemin verplicht is tegelijkertijd de 
rechter te verzoeken om een passende 
voorziening daartoe; wijst erop dat 
wanneer de rechter niet binnen vijf dagen 
na de datum van de beschikking inzake de 
operationele controle toestemming 
verleent, deze beschikking wordt 
opgeschort en het tijdens de controle 
verzamelde materiaal wordt vastgelegd in 
de notulen, mits de vernietiging ervan 
wordt vastgelegd; merkt op dat het 
beginsel dat wordt toegepast een beginsel 
van justitiële en vervolgende herziening 
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is;
_________________ _________________

1 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 VN-Comité voor de rechten van de 
mens (HRC), slotopmerkingen over het 
zevende periodieke verslag over Polen, 
23 november 2016, punten 39-40. Zie ook 
de mededeling van VN-deskundigen 
waarin zij Polen met klem verzoeken om 
vrije en volledige deelname aan 
klimaatbesprekingen te garanderen, 
23 april 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Amendement 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. maakt zich grote zorgen om de 
overdracht van persoonsgegevens die het 
Poolse Ministerie van Digitale Zaken op 
22 april 2020 uitvoerde vanuit het 
Algemeen Elektronisch 
Bevolkingsregistersysteem (hierna het 
“PESEL-register” genoemd) naar de 
exploitant van de postdiensten om de 
organisatie van de presidentsverkiezingen 
van 10 mei 2020 via stemming per brief 
mogelijk te maken, ondanks de 
afwezigheid van een passende 
rechtsgrond, aangezien het Poolse 
parlement pas op 7 mei 2020 een wet 
goedkeurde die het mogelijk maakt om 
verkiezingen volledig via de postdiensten 
te laten plaatsvinden; merkt bovendien op 
dat het PESEL-register niet identiek is 
aan het kiesregister en ook 
persoonsgegevens bevat van burgers van 
andere lidstaten, en dat de hierboven 
genoemde overdracht bijgevolg een 
inbreuk zou kunnen vormen op 
Verordening (EU) 2016/679; herinnert 
eraan dat het Europees Comité voor 
gegevensbescherming (EDPB) heeft 
verklaard dat overheidsinstanties 
informatie over personen op kieslijsten 
mogen vrijgeven, maar alleen wanner dit 
specifiek is toegestaan uit hoofde van het 
nationale recht101; merkt op dat de Poolse 
commissaris voor de mensenrechten een 

Schrappen
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klacht heeft ingediend bij de provinciale 
administratieve rechtbank van Warschau 
op grond van een mogelijke inbreuk op de 
artikelen 7 en 51 van de Poolse grondwet 
door het Poolse Ministerie van Digitale 
Zaken;
_________________
101 EDPB, brief over het vrijgeven van 
gegevens in verband met de Poolse 
presidentsverkiezingen, 5 mei 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Amendement 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Kopje 23

Ontwerpresolutie Amendement

Integrale seksuele voorlichting Voorlichting

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Amendement 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. herhaalt zijn diepe bezorgdheid, 
zoals uitgedrukt in zijn resolutie van 
14 november 2019 en gedeeld door de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa102, in verband met de 
ontwerpwet tot wijziging van artikel 200b 
van het Poolse Strafwetboek die door het 
initiatief “Stop pedofilie” is ingediend bij 
het Poolse parlement, vanwege de uiterst 
vage, brede en buitensporige bepalingen 
in het voorstel, die er de facto op gericht 
zijn het geven van seksuele voorlichting 
aan minderjarigen strafbaar te stellen en 
waarbij iedereen, en met name ouders, 
leerkrachten en seksuele voorlichters, tot 
drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd 
hangt voor lesgeven over menselijke 
seksualiteit, gezondheid en intieme 
relaties;

53. benadrukt dat de ontwerpwijziging 
van het Strafwetboek werd opgesteld door 
het burgerinitiatief “Stop pedofilie” en 
verwijst naar de criminalisering van de 
bevordering van pedofiel gedrag; 
benadrukt dat dit geen criminalisering 
van de voorlichting betreft, maar een 
verbod op de bevordering van pedofilie;

_________________
102 Commissaris voor de Mensenrechten 
van de Raad van Europa, verklaring van 
14 april 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Amendement 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat naargelang de 
leeftijd aangepaste en op feiten 
gebaseerde, integrale voorlichting over 
seksualiteit en relaties van cruciaal 
belang is voor jongeren om de 
vaardigheden te kunnen verwerven die zij 
nodig hebben om gezonde, 
gelijkwaardige, zorgzame en veilige 
relaties aan te gaan, vrij van 
discriminatie, dwang en geweld; is van 
mening dat integrale seksuele 
voorlichting ook een positieve invloed 
heeft op gendergelijkheid, doordat 
voorlichting schadelijke gendernormen en 
houdingen tegenover gendergerelateerd 
geweld kan bijstellen, partnergeweld en 
seksuele dwang, homofobie en transfobie 
helpt te voorkomen, de stilte rond seksueel 
geweld, seksuele uitbuiting of seksueel 
misbruik doorbreekt en jongeren in staat 
stelt hulp te zoeken; verzoekt het Poolse 
parlement de voorgestelde ontwerpwet tot 
wijziging van artikel 200b van het Poolse 
Strafwetboek niet goed te keuren en 
dringt er bij de Poolse autoriteiten op aan 
te garanderen dat alle schoolkinderen 
toegang hebben tot wetenschappelijk 
correcte en integrale seksuele 
voorlichting, in overeenstemming met 
internationale normen, en ervoor te 
zorgen dat de personen en organisaties 
die dergelijke voorlichting en informatie 

54. herinnert eraan dat de Unie, in 
overeenstemming met het VWEU, “de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor 
de inhoud van het onderwijs en de opzet 
van het onderwijsstelsel” volledig moet 
eerbiedigen en tegelijkertijd de taak heeft 
om de ontwikkeling van het onderwijs te 
ondersteunen, aan te vullen en te 
coördineren;
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geven, worden ondersteund zodat ze dit op 
feitelijke en objectieve wijze kunnen doen;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Amendement 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Kopje 24

Ontwerpresolutie Amendement

Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten

Schrappen

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Amendement 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve rechten van vrouwen 
volgens het Handvest, het EVRM en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens verband houden 
met meerdere mensenrechten, waaronder 
het recht op leven en waardigheid, 
vrijwaring van onmenselijke en 
vernederende behandeling, het recht op 
toegang tot gezondheidszorg, het recht op 
privacy, het recht op onderwijs en het 
verbod op discriminatie, zoals ook tot 
uiting komt in de Poolse grondwet; wijst 
erop dat het Parlement zich reeds in zijn 
resolutie van 15 november 2017 uiterst 
kritisch heeft uitgelaten over elk 
wetgevingsvoorstel dat abortus verbiedt in 
geval van ernstige of dodelijke aantasting 
van de foetus, hetgeen de toegang tot 
abortushulpverlening in Polen drastisch 
zou inperken en in de praktijk zo goed als 
een verbod zou betekenen, aangezien de 
meeste legale abortussen op deze grond 
worden uitgevoerd103, en tevens 
benadrukte dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder tot seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg en tot de 
daarmee verband houdende rechten, een 
fundamenteel mensenrecht is104; betreurt 
de voorgestelde amendementen op de 
wet105 van 5 december 1996 inzake het 
beroep van arts en tandarts106, uit hoofde 

55. herinnert eraan dat in de resolutie 
van het Europees Parlement van 
10 december 2013 over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten1 bis 
wordt opgemerkt dat “de opstelling en 
tenuitvoerlegging van beleid op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten evenals van seksuele 
voorlichting op scholen tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort”;
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waarvan artsen niet langer wettelijk 
verplicht zijn een alternatieve voorziening 
of medisch deskundige aan te wijzen in 
het geval ze weigeren seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
verlenen op grond van persoonlijke 
overtuigingen; drukt zijn bezorgdheid uit 
over het gebruik van de gewetensclausule, 
met inbegrip van het ontbreken van 
betrouwbare doorverwijsmechanismen en 
het gebrek aan tijdige 
beroepsmogelijkheden voor vrouwen aan 
wie deze diensten worden ontzegd; 
verzoekt het Poolse parlement geen 
verdere pogingen te ondernemen om de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van vrouwen te beperken; stelt 
met klem dat een weigering van diensten 
met betrekking tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
neerkomt op een vorm van geweld tegen 
vrouwen en meisjes; verzoekt de Poolse 
autoriteiten maatregelen te nemen om 
volledig uitvoering te geven aan de 
uitspraken van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in zaken tegen 
Polen, waarbij het Hof meermaals heeft 
geoordeeld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en een uitblijvende 
uitvoering een schending vormt van de 
mensenrechten van vrouwen107;

_________________ _________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0548.

103 In 2017 werd 97,9 % van alle 
abortussen uitgevoerd op grond van 
afwijkingen bij de foetus: Centrum voor 
gezondheidsinformatiesystemen, 
rapporten van het Statistisch 
onderzoeksprogramma openbare 
statistieken MZ-29, als gepubliceerd op de 
website van de Poolse Sejm. 
Sprawozdanie Rady Ministrów z 
wykonywania oraz o skutkach stosowania 
w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
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przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 
późnn. zm.).
104 Zie ook de discussienota van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa van december 2017 
getiteld “Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe” 
(De seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten van vrouwen in Europa); zie 
eveneens de verklaring van VN-
deskundigen van 22 maart 2018 waarin 
zij advies uitbrengen aan de VN-
werkgroep inzake discriminatie van 
vrouwen, en de verklaring van 14 april 
2020 van de Commissaris voor de 
Mensenrechten van de Raad van Europa.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw (not yet 
published in the Official Journal).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
107 Arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van 20 maart 2007, 
Tysiąc/Polen (verzoek nr. 5410/03); arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens van 20 maart 2007, R. 
R./Polen (verzoek nr. 27617/04); arrest 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens van 30 oktober 2012, P. en 
S./Polen (verzoek nr. 57375/08).
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. wijst erop dat eerdere pogingen om 
het recht op abortus – een recht dat in 
Polen al uiterst beperkt is in vergelijking 
met de meeste andere landen in de Unie – 
verder aan banden te leggen een halt is 
toegeroepen in 2016 en 2018 als gevolg 
van massale protesten van Poolse burgers 
tijdens de “zwarte marsen”; verzoekt de 
Poolse autoriteiten met klem te overwegen 
de wet die de toegang tot de morning-
afterpil voor vrouwen en meisjes beperkt 
in te trekken;

56. benadrukt dat het voorstel inzake 
abortus een burgerinitiatief is, en geen 
initiatief van de regering, dat op 
30 november 2017 werd ingediend door 
een groep van ten minste 
100 000 gerechtigden, en werd opgezet 
door het comité voor 
wetgevingsinitiatieven “Stop abortus”; 
herinnert eraan dat het project in 
overeenstemming met de geldende 
voorschriften werd ingediend voor 
parlementair optreden en al meer dan 
tweeënhalf jaar op de agenda staat;
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