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Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at der ud over den 

forfatningsmæssige krise er andre 

spørgsmål, som vækker alvorlig bekymring 

hos Europa-Parlamentet, for så vidt de kan 

udgøre en overtrædelse af EU-retten og de 

grundlæggende rettigheder, herunder 

kvinders rettigheder; der henviser til, at 

sådanne skridt fra den polske regerings 

side skal overvåges nøje af EU's 

institutioner; 

P. der henviser til, at der ud over den 

forfatningsmæssige krise er andre 

spørgsmål, som vækker alvorlig bekymring 

hos Europa-Parlamentet, for så vidt de kan 

udgøre en overtrædelse af EU-retten og de 

grundlæggende rettigheder, herunder 

kvinders rettigheder, heriblandt ændringer 

til radio- og TV-loven, ændringer til loven 

om offentligt ansatte, ændringer til 

politiloven, den nye lov om 

anklagemyndigheden, præsidentens 

vetoret vedrørende loven om nationale og 

etniske mindretal og loven om regionale 

sprog, forslag om indførelse af et totalt 

forbud mod abort og beslutningen om at 

intensivere skovningen i Białowieża-

skoven; der henviser til, at sådanne skridt 

fra den polske regerings side skal 

overvåges nøje af EU's institutioner; der 

henviser til, at Venedigkommissionen 

også vil granske ændringerne til 

politiloven i de kommende måneder; 
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 Pa. der henviser til, at FN's Komité for 

Økonomiske, Sociale og Kulturelle 

Rettigheder allerede i 2000 anerkendte, at 

retten til sundhed omfattede "retten til 

kontrol over ens helbred og krop, 

herunder seksuelle og reproduktive 

friheder, og retten til frihed fra 

indblanding"; der henviser til, at WHO 

fordømmer afslag på adgang for kvinder 

og piger til seksuel og reproduktiv 

sundhedspleje og -ydelser som værende en 

menneskerettighedsovertrædelse, der er 

dybt indgroet i sociale værdier vedrørende 

kvinders seksualitet; der henviser til, at 

den nugældende abortlovgivning i Polen 

allerede er en af de mest restriktive 

lovgivninger i EU og til, at Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 

flere sager har truffet afgørelser, der gik 

imod Polen, på grund af den restriktive 

fortolkning heraf;  
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10. udtrykker håb om, at den strukturerede 

dialog mellem den polske regering og 

Kommissionen også vil resultere i en 

gennemgang af andre afgørelser truffet af 

den polske regering, og som har givet 

anledning til bekymring med hensyn til 

deres lovlighed og potentielle indvirkning 

på grundlæggende rettigheder; 

10. udtrykker håb om, at den strukturerede 

dialog mellem den polske regering og 

Kommissionen også vil resultere i en 

gennemgang af andre afgørelser truffet af 

den polske regering, og som har givet 

anledning til bekymring med hensyn til 

deres lovlighed og potentielle indvirkning 

på grundlæggende rettigheder; mener, at 

navnlig Forfatningsdomstolen vil indtage 

en fremtrædende plads i den retslige 

prøvelse af ændringerne til politiloven, til 

radio- og TV-loven, til loven om offentligt 

ansatte og den nye lov om 

anklagemyndigheden; opfordrer den 

polske regering til at sikre fuld 

overholdelse af rettigheder for personer, 

der tilhører mindretal, herunder sproglige 

rettigheder, og til at tage planerne 

vedrørende skovning i Białowieża-skoven 

op til fornyet overvejelse med det formål 

at sikre efterlevelse af EU-retten og et højt 

niveau af miljøbeskyttelse; 
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 10a. udtrykker dyd bekymring over 

forslaget om at indføre et fuldstændigt 

forbud mod abort; mener, at et sådant 

forbud vil bringe kvinders liv og helbred i 

fare, øge mødredødeligheden og 

sygeligheden og føre til afslag på 

livsnødvendig pleje såvel som til en 

stigning i antallet af aborter i dølgsmål; 

opfordrer den polske regering til ikke at 

fremlægge lovforslag vedrørende et 

sådant forbud; understreger, at universel 

adgang til sundhed, navnlig seksuelle, 

reproduktive og hermed forbundne 

sundhedsrettigheder, er en 

grundlæggende menneskeret; opfordrer 

Polen til at anerkende kvinders og pigers 

umistelige ret til kropslig integritet og 

selvstændig beslutningstagning, for så 

vidt angår f.eks. adgangsret til samtlige 

reproduktive sundhedsydelser, herunder 

sikker og lovlig abort; 
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