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11.9.2020 A9-0138/102

Poprawka 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. wzywa władze polskie do 
znowelizowania ustawy z dnia 15 września 
2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego95, 96, aby zapewnić 
kluczowym grupom społeczeństwa 
obywatelskiego na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym dostęp do 
finansowania z budżetu państwa, a także 
aby zagwarantować sprawiedliwy, 
bezstronny i przejrzysty podział środków 
publicznych przeznaczonych na 
społeczeństwo obywatelskie, zapewniający 
pluralistyczną reprezentację97; ponawia 
apel o udostępnienie odpowiednich 
środków finansowych zainteresowanym 
organizacjom za pośrednictwem różnych 
instrumentów finansowania na szczeblu 
Unii, takich jak komponent „Wartości 
Unii” nowego programu „Obywatele, 
Równość, Prawa i Wartości” oraz unijne 
projekty pilotażowe; jest głęboko 
zaniepokojony naciskami politycznymi na 
polskich członków Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za 
działania podejmowane w ramach ich 
mandatu98;

50. Podkreśla, że w ramach 
obowiązujących przepisów w pełni 
zapewniony jest sprawiedliwy, bezstronny 
i przejrzysty podział środków publicznych, 
a procedurę przyznawania środków 
reguluje również ustawa o Narodowym 
Instytucie Wolności; zauważa, że zgodnie 
z procedurą każdy wniosek o 
dofinansowanie jest oceniany przez dwóch 
ekspertów zewnętrznych oraz że wszystkie 
warunki poszczególnych otwartych 
konkursów są konsultowane publicznie z 
organizacjami pozarządowymi, a także 
zatwierdzane przez Zarząd Narodowego 
Instytutu Wolności przed ogłoszeniem 
każdego otwartego konkursu; podkreśla, 
że wszystkie organizacje pozarządowe i 
koalicje organizacji pozarządowych mają 
prawo do wnoszenia swoich uwag i 
poprawek do tabeli; zwraca uwagę, że 
kryteria kwalifikacyjne są pluralistyczne i 
obejmują wszystkich, a o dotacje mogą 
ubiegać się wszystkie grupy społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacje 
pozarządowe, które odpowiadają definicji 
zawartej w art. 3 ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
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Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OBWE/ODIHR, opinia w sprawie 
projektu ustawy RP o Narodowym 
Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Warszawa, 22 sierpnia 2017 r.
97 EKES, sprawozdanie w sprawie praw 
podstawowych i praworządności: 
wydarzenia krajowe z perspektywy 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 
2018–2019, czerwiec 2020 r., s. 41–42.
98 EKES, komunikat prasowy 
„Alarmujące naciski na społeczeństwo 
obywatelskie: polska członkini EKES-u 
staje się obiektem działań odwetowych 
rządu, a organizacje pozarządowe nie 
mogą już wybierać własnych 
kandydatów”, 23 czerwca 2020 r.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Poprawka 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Śródtytuł 22

Projekt rezolucji Poprawka

Ochrona prywatności i danych skreśla się

Or. en



AM\1213086PL.docx PE655.444v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

11.9.2020 A9-0138/104

Poprawka 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. ponownie podkreśla konkluzję 
zawartą w rezolucji z dnia 14 września 
2016 r., że gwarancje procesowe i warunki 
materialne określone w ustawie z dnia 10 
czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych oraz znowelizowanej 
ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji99 w celu prowadzenia tajnej 
inwigilacji są niewystarczające, aby 
zapobiec nadużyciom w jej stosowaniu, 
nieuzasadnionemu ingerowaniu w 
prywatność osób, w tym liderów opozycji i 
społeczeństwa obywatelskiego, oraz 
naruszeniom ochrony ich danych 
osobowych100; ponawia apel do Komisji o 
przeprowadzenie oceny tych przepisów 
pod kątem zgodności z prawem unijnym i 
wzywa władze polskie do pełnego 
poszanowania prywatności wszystkich 
obywateli;

51. podkreśla, że ustawa z dnia 10 
czerwca 2016 r. o działalności 
antyterrorystycznej stanowi podstawę 
prawną dla przyjętych w Polsce rozwiązań 
systemowych w zakresie działań 
antyterrorystycznych, a zawarte w niej 
przepisy mają m.in. na celu umożliwienie 
służbom i innym podmiotom skutecznego i 
proporcjonalnego podejmowania działań 
przeciwko zagrożeniom terrorystycznym; 
wobec tego zwraca uwagę, że przyjęte w 
tej ustawie przepisy dotyczące możliwości 
prowadzenia kontroli operacyjnej odnoszą 
się zatem wyłącznie do osoby, co do której 
istnieje obawa o możliwość prowadzenia 
działalności terrorystycznej i która nie jest 
obywatelem polskim; podkreśla również, 
że w Polsce przetwarzanie informacji 
przez służby, w tym danych osobowych, 
odbywa się na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2018 
r. o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości, ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 
a także w przepisach kompetencyjnych 
poszczególnych służb; zauważa, że 
regulacje zawarte w ww. aktach pozostają 
w zgodzie z ustanowionymi w tym zakresie 
normami prawa unijnego, w tym z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2016/6801a; stwierdza, że 
zgodnie z art. 20 ustaw z dnia 4 kwietnia 
1990 r. o Policji Policja ma prawo do 
przetwarzania informacji, w tym danych 
osobowych, zgodnie z zadaniami 
ustawowymi, z zastrzeżeniem ograniczeń 
regulacyjnych; wskazuje, że kontrola 
operacyjna (niejawna inwigilacja) może 
mieć miejsce jedynie za zgodą sądu, gdy 
ma na celu wykrycie i ustalenie 
tożsamości sprawców, a także uzyskanie i 
utrwalenie dowodów ściganych z 
oskarżenia publicznego, przestępstw 
umyślnych wymienionych w art. 19 ust. 1 
pkt 1-9 niniejszej ustawy oraz gdy inne 
środki okazały się nieskuteczne lub nie 
będą użyteczne; zauważa, że ustawa 
dopuszcza, aby w pilnych przypadkach, 
jeżeli mogłoby to spowodować utratę 
informacji lub zatarcie lub zniszczenie 
dowodów przestępstwa, Policja, po 
uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 
prokuratora, może wykonać to prawo bez 
zgody sądu; zauważa, że mimo to Policja 
jest zobowiązana do równoczesnego 
wystąpienia do sądu z wnioskiem o 
wydanie stosownego przepisu w tej 
sprawie; zwraca uwagę, że jeżeli sąd nie 
udzieli zgody w terminie pięciu dni od 
dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 
zawiesza się ją, a zebrane w jej trakcie 
materiały odnotowuje w protokole, pod 
warunkiem ich komisyjnego zniszczenia; 
zaznacza, że zasadą jest kontrola sądowa i 
prokuratorska;

_________________ _________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
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4.5.2016, s. 89).
99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 ONZ, Komisja Praw Człowieka, 
wnioski końcowe dotyczące siódmego 
sprawozdania okresowego nt. Polski, 23 
listopada 2016 r., pkt 39–40. Zob. również 
komunikat z 23 kwietnia 2018 r., w 
którym eksperci ONZ wezwali Polskę do 
zapewnienia wolnego i pełnego 
uczestnictwa w rozmowach 
klimatycznych.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Poprawka 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. 
Ministerstwo Cyfryzacji RP przekazało 
dane osobowe z Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (zwanego dalej „systemem 
PESEL”) operatorowi pocztowemu, aby 
ułatwić organizację wyborów 
prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r. w 
drodze głosowania korespondencyjnego, 
bez odpowiedniej podstawy prawnej, 
ponieważ polski parlament uchwalił 
projekt ustawy przewidującej organizację 
wyborów wyłącznie drogą 
korespondencyjną dopiero 7 maja 2020 r.; 
zauważa ponadto, że system PESEL nie 
jest identyczny ze spisem wyborców i 
obejmuje również dane osobowe obywateli 
innych państw członkowskich UE, w 
związku z czym wspomniane przekazanie 
danych może stanowić potencjalne 
naruszenie rozporządzenia (UE) 
2016/679; przypomina, że Europejska 
Rada Ochrony Danych stwierdziła, że 
organy publiczne mogą ujawniać 
informacje o osobach znajdujących się w 
spisie wyborców, ale tylko wtedy, gdy jest 
to wyraźnie dozwolone na mocy prawa 
państwa członkowskiego101; zauważa, że 
polski Rzecznik Praw Obywatelskich 
złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w 

skreśla się
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sprawie możliwego naruszenia przez 
Ministerstwo Cyfryzacji art. 7 i 51 
Konstytucji RP;
_________________
101 EROD, pismo w sprawie ujawnienia 
danych w związku z wyborami 
prezydenckimi w Polsce, 5 maja 2020 r.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Poprawka 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Śródtytuł 23

Projekt rezolucji Poprawka

Kompleksowa edukacja seksualna Nauka

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Poprawka 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. ponownie podkreśla swoje głębokie 
zaniepokojenie – wyrażone już w rezolucji 
z dnia 14 listopada 2019 r. i podzielane 
przez Komisarza Praw Człowieka Rady 
Europy102 – projektem ustawy 
zmieniającej art. 200b polskiego Kodeksu 
karnego, przedłożonym polskiemu 
parlamentowi przez inicjatywę „Stop 
pedofilii”, ze względu na bardzo niejasne, 
szerokie i nieproporcjonalne przepisy, 
które de facto zmierzają do penalizacji 
upowszechniania edukacji seksualnej 
wśród nieletnich i których zakres 
potencjalnie zagraża wszystkim osobom, a 
w szczególności rodzicom, nauczycielom i 
edukatorom seksualnym, karą 
pozbawienia wolności do trzech lat za 
nauczanie o ludzkiej seksualności, 
zdrowiu i stosunkach intymnych;

53. podkreśla, że·projekt nowelizacji 
kodeksu karnego przygotowany został 
przez inicjatywę obywatelską „Stop 
pedofilii” i odnosi się do penalizacji 
dotyczącej promowania zachowań 
pedofilskich; podkreśla, że nie jest to 
kryminalizacja edukacji, ale zakaz 
promowania pedofilii.

_________________
102 Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy, oświadczenie z dnia 14 kwietnia 
2020 r.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Poprawka 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla, że dostosowana do 
wieku i oparta na dowodach kompleksowa 
nauka o seksualności i związkach ma 
kluczowe znaczenie dla rozwijania 
zdolności młodych ludzi do budowania 
zdrowych, równych, wartościowych i 
bezpiecznych relacji wolnych od 
dyskryminacji, przymusu i przemocy; 
uważa, że kompleksowa edukacja 
seksualna ma również pozytywny wpływ 
na wyniki w zakresie równości płci, 
polegające m.in. na zmianie szkodliwych 
norm dotyczących płci i postaw wobec 
przemocy uwarunkowanej płcią, dzięki 
czemu pomaga zapobiegać przemocy i 
przymusowi seksualnemu w związkach, a 
także homofobii i transfobii, oraz 
przerywać milczenie wokół przemocy 
seksualnej, seksualnego wykorzystywania 
lub nadużyć, a także umożliwia młodzieży 
poszukiwanie pomocy; apeluje do 
polskiego parlamentu, aby powstrzymał 
się od uchwalenia proponowanego 
projektu ustawy zmieniającej art. 200b 
polskiego Kodeksu karnego, i stanowczo 
wzywa polskie władze, aby 
zagwarantowały dostęp wszystkich dzieci 
w wieku szkolnym do precyzyjnej pod 
względem naukowym i kompleksowej 
edukacji seksualnej zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
zapewniły merytoryczne i obiektywne 

54. przypomina, że zgodnie z 
Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Unia musi w pełni szanować 
„odpowiedzialność państw członkowskich 
za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych”, a jednocześnie spoczywa 
na niej zadanie wspierania, uzupełniania i 
koordynowania rozwoju edukacji;
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wsparcie osobom prowadzącym takie 
zajęcia edukacyjne i informacyjne;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Poprawka 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Śródtytuł 24

Projekt rezolucji Poprawka

Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz 
prawa w tej dziedzinie

skreśla się

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Poprawka 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. przypomina, że zgodnie z Kartą, 
EKPC oraz orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne kobiet jest 
związane z wieloma prawami człowieka, w 
tym z prawem do życia i godności, 
wolnością od nieludzkiego i poniżającego 
traktowania, prawem dostępu do opieki 
zdrowotnej, prawem do prywatności, 
prawem do edukacji i zakazem 
dyskryminacji, co znajduje również 
odzwierciedlenie w Konstytucji RP; 
przypomina, że w rezolucji z dnia 15 
listopada 2017 r. Parlament zdecydowanie 
skrytykował wszelkie wnioski 
ustawodawcze, które zakazywałyby aborcji 
w przypadku poważnych lub śmiertelnych 
wad płodu, przez co drastycznie 
ograniczyłyby dostęp do opieki aborcyjnej 
w Polsce, a w praktyce doprowadziłyby do 
niemal całkowitego zakazu takiej opieki, 
ponieważ większość legalnych zabiegów 
aborcji przeprowadza się z tego 
powodu103, oraz podkreślił, że powszechny 
dostęp do opieki zdrowotnej, w tym opieki 
w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym 
praw, jest podstawowym prawem 
człowieka104; ubolewa nad 
zaproponowanymi zmianami105 do ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty106, zgodnie z 

55. przypomina, iż zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 10 
grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
w tej dziedzinie1a „określanie i realizacja 
polityki w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
edukacji seksualnej należą do 
kompetencji państw członkowskich”;



AM\1213086PL.docx PE655.444v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

którymi lekarze nie byliby już prawnie 
zobowiązani do wskazania alternatywnej 
placówki lub innego lekarza, jeżeli sami 
odmawiają wyświadczenia usługi w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego ze względu na 
przekonania osobiste; jest zaniepokojony 
powoływaniem się na klauzulę sumienia, 
w tym brakiem sprawnych mechanizmów 
kierowania pacjentek do innych placówek 
oraz brakiem możliwości odwołania się w 
odpowiednim czasie przez kobiety, którym 
odmówiono takich usług; wzywa polski 
parlament, aby nie podejmował żadnych 
dalszych prób ograniczenia praw kobiet w 
dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; zdecydowanie stwierdza, że 
odmowa świadczenia usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz związanych z tym praw jest formą 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt; wzywa 
władze polskie do podjęcia środków w celu 
pełnego wykonania wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawach przeciwko Polsce, który 
kilkakrotnie orzekł, że restrykcyjne 
przepisy dotyczące aborcji i niewdrożenie 
stosownych środków naruszają 
przynależne kobietom prawa człowieka107;

_________________ _________________

1a Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0548.
103 W 2017 r. aborcja z powodu wad płodu 
stanowiła 97,9 % wszystkich zabiegów: 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia – sprawozdania 
opracowane w ramach Programu badań 
statystycznych statystyki polskiej MZ-29, 
opublikowane na stronie Sejmu RP. 
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 
przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 
późnn. zm.).
104 Zob. również dokument tematyczny 
Komisarza Praw Człowieka Rady Europy 
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z grudnia 2017 r. zatytułowany „Prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet 
w Europie”; oświadczenie ekspertów ONZ 
doradzających grupie roboczej ONZ ds. 
dyskryminacji kobiet z dnia 22 marca 
2018 r. oraz oświadczenie Komisarza 
Praw Człowieka Rady Europy z dnia 14 
kwietnia 2020 r.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (dotychczas nieopublikowana w 
Dz.U.).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
1997 nr 28 poz. 152).
107 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. w 
sprawie Tysiąc przeciwko Polsce (skarga 
nr 5410/03); wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 
marca 2007 r. w sprawie R. R. przeciwko 
Polsce (skarga nr 27617/04); wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 
P. i S. przeciwko Polsce (skarga nr 
57375/08).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Poprawka 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady 
praworządności
2017/0360R(NLE)

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. przypomina, że poprzednie próby 
zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych w 
Polsce, które i tak należą do najbardziej 
restrykcyjnych w Unii, zostały 
powstrzymane w latach 2016 i 2018 w 
wyniku masowych protestów polskich 
obywateli w formie „czarnych marszów”; 
zdecydowanie wzywa polskie władze, aby 
rozważyły uchylenie przepisów 
ograniczających dostęp kobiet i dziewcząt 
do tabletki „dzień po”;

56. podkreśla, że projekt dotyczący 
aborcji jest inicjatywą obywatelską, a nie 
rządową, przedłożoną 30 listopada2017 r 
przez grupę co najmniej 100 000 
uprawnionych i wniesioną przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj 
aborcję”; przypomina, że zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami projekt 
został poddany pracom parlamentarnym i 
znajduje się na agendzie już od ponad 2,5 
roku;

Or. en


