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Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, πέξα από ηε 

ζπληαγκαηηθή θξίζε, ππάξρνπλ θαη άιια 

δεηήκαηα πνπ πξνθαινύλ ζνβαξή 

αλεζπρία ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

δηόηη ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ παξαβηάζεηο 

ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθώλ· εθηηκώληαο όηη νη θηλήζεηο απηέο 

ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύληαη ζηελά από ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα· 

ΙΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, πέξα από ηε 

ζπληαγκαηηθή θξίζε, ππάξρνπλ θαη άιια 

δεηήκαηα πνπ πξνθαινύλ ζνβαξή 

αλεζπρία ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

δηόηη ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ παξαβηάζεηο 

ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθώλ, όπσο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

λόκν γηα ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λόκν γηα ηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λόκν 

γηα ηελ Αζηπλνκία, ν λένο λόκνο γηα ηελ 

Δηζαγγειία, ε πξνεδξηθή αξλεζηθπξία 

όζνλ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λόκν 

γηα ηηο εζληθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλόηεηεο 

θαη ζηνλ λόκν γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο 

γιώζζεο, νη πξνηάζεηο ζέζπηζεο κηαο 

πιήξνπο απαγόξεπζεο ησλ εθηξώζεσλ 

θαη ε απόθαζε γηα αύμεζε ηεο 

πινηόκεζεο ζηνλ δξπκό Białowieża· 

εθηηκώληαο όηη νη θηλήζεηο απηέο ηεο 

πνισληθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύληαη ζηελά από ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο ζα 

εμεηάζεη επίζεο, εληόο ησλ επνκέλσλ 

κελώλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λόκν γηα 
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 IΣΤ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ, Κνηλσληθώλ θαη 

Πνιηηηζηηθώλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ 

έρεη αλαγλσξίζεη, ήδε από ην 2000, πσο 

ην δηθαίσκα ζηελ πγεία πεξηιακβάλεη ην 

δηθαίσκα ησλ αλζξώπσλ λα ειέγρνπλ ηελ 

πγεία θαη ην ζώκα ηνπο, 

απνιακβάλνληαο, κεηαμύ ησλ άιισλ, 

γελεηήζηα θαη αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία, 

θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ ππόθεηληαη 

ζε παξεκβάζεηο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ν ΠΟΥ θαηαγγέιιεη ηελ άξλεζε 

πξόζβαζεο ζε γελεηήζηα θαη 

αλαπαξαγσγηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

θαη ππεξεζίεο ζηηο γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα σο κηα παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη 

βαζηά ξηδσκέλε ζε θνηλσληθέο αμίεο 

ζρεηηθέο κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα ηεο 

γπλαίθαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν 

ηζρύσλ λόκνο γηα ηηο εθηξώζεηο ζηελ 

Πνισλία είλαη ήδε έλαο από ηνπο 

πεξηνξηζηηθόηεξνπο ζρεηηθνύο λόκνπο 

ζηελ ΔΔ θαη όηη ην Δπξσπατθό 

Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

έρεη εθδώζεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο 

γηα ηελ Πνισλία ζε κηα ζεηξά ππνζέζεσλ, 
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10. εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη ν 

δηαξζξσκέλνο δηάινγνο κεηαμύ ηεο 

πνισληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Επηηξνπήο 

ζα νδεγήζεη ζηελ αλαζεώξεζε θαη άιισλ 

απνθάζεσλ ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο 

πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όζνλ αθνξά ηε 

λνκηκόηεηά ηνπο θαη ηηο ελδερόκελεο 

επηπηώζεηο ηνπο γηα ηα ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα· 

10. εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη ν 

δηαξζξσκέλνο δηάινγνο κεηαμύ ηεο 

πνισληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Επηηξνπήο 

ζα νδεγήζεη ζηελ αλαζεώξεζε θαη άιισλ 

απνθάζεσλ ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο 

πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όζνλ αθνξά ηε 

λνκηκόηεηά ηνπο θαη ηηο ελδερόκελεο 

επηπηώζεηο ηνπο γηα ηα ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα· πηζηεύεη, ηδίσο, όηη ην 

Σπληαγκαηηθό Γηθαζηήξην ζα 

δηαδξακαηίζεη θαίξην ξόιν ζηελ 

επαλεμέηαζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ 

λόκν γηα ηελ Αζηπλνκία, ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ λόκν γηα ηα 

ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ λόκν γηα ηηο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπ λένπ λόκνπ 

γηα ηελ Δηζαγγειία· θαιεί ηελ πνισληθή 

θπβέξλεζε λα εμαζθαιίζεη ηνλ πιήξε 

ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γισζζηθώλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, θαη λα αλαζεσξήζεη 

ηα ζρέδηα όζνλ αθνξά ηελ πινηόκεζε 

ζηνλ δξπκό Białowieża , ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπκκόξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη έλα πςειό επίπεδν 
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 10α. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ 

όζνλ αθνξά ηελ πξόηαζε γηα πιήξε 

απαγόξεπζε ησλ εθηξώζεσλ· πηζηεύεη όηη 

κηα ηέηνηα απαγόξεπζε ζα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ 

γπλαηθώλ, ζα απμήζεη ηε γπλαηθεία 

ζλεζηκόηεηα θαη λνζεξόηεηα θαη ζα 

νδεγήζεη ζηελ άξλεζε παξνρήο 

ζσηήξηαο πεξίζαιςεο θαη ζε αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ παξάλνκσλ εθηξώζεσλ· 

θαιεί ηελ πνισληθή θπβέξλεζε λα κελ 

παξνπζηάζεη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

γηα κηα ηέηνηα απαγόξεπζε· ηνλίδεη όηη ε 

θαζνιηθή πξόζβαζε ζε πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, θαη ηδίσο ζε ππεξεζίεο 

γελεηήζηαο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο 

θαη ζηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα, απνηειεί 

ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα· θαιεί 

ηελ Πνισλία λα αλαγλσξίζεη ηα 

αλαθαίξεηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 

θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα θαη ζηελ απηόλνκε ιήςε 

απνθάζεσλ όζνλ αθνξά, κεηαμύ άιισλ, 

ην δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζε νιόθιεξε 

ηε δέζκε ππεξεζηώλ αλαπαξαγσγηθήο 

πγείαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθαινύο 

θαη λόκηκεο έθηξσζεο· 
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