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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0461/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

A lengyelországi helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel az alkotmányos válság mellett 

léteznek egyéb olyan kérdések, amelyek 

komoly aggodalmat jelentenek az Európai 

Parlament számára, ugyanis sérthetik az 

európai jogot és az alapvető jogokat, 

köztük a nők jogait is; mivel a lengyel 

kormány ilyen jellegű fellépéseit az 

európai intézményeknek szoros 

figyelemmel kell kísérniük; 

P. mivel az alkotmányos válság mellett 

léteznek egyéb olyan kérdések, amelyek 

komoly aggodalmat jelentenek az Európai 

Parlament számára, ugyanis sérthetik az 

európai jogot és az alapvető jogokat, 

köztük a nők jogait is, ezek például: a 

rádiós és televíziós műsorszórásról szóló 

törvény módosításai, a közszolgálati 

törvény módosításai, a rendőrségi törvény 

módosításai, az új ügyészségi törvény, az 

elnöki vétó a nemzeti és etnikai 

kisebbségekről szóló törvény, valamint a 

regionális nyelvekről szóló törvény 

módosításai tekintetében, az abortusz 

teljes körű betiltására vonatkozó 

javaslatok, valamint a białowieżai erdőben 

a fakitermelés növelésére vonatkozó 

határozat; mivel a lengyel kormány ilyen 

jellegű fellépéseit az európai 

intézményeknek szoros figyelemmel kell 

kísérniük; mivel az elkövetkező 

hónapokban a Velencei Bizottság is meg 

fogja vizsgálni a rendőrségi törvény 

módosításait; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Pa. mivel az ENSZ Gazdasági, Szociális 

és Kulturális Jogok Bizottsága már 2000-

ben elismerte, hogy az egészséghez való 

jog magában foglalja a „jogot ahhoz, 

hogy mindenki maga felügyelje saját 

egészségét és testét, ideértve a szexuális és 

reproduktív szabadságot, valamint a 

befolyástól való mentesség jogát is”; mivel 

a WHO emberi jogi jogsértésként elítéli, 

hogy megtagadják a nők és lányok 

hozzáférését a szexuális és reproduktív 

egészségügyi ellátáshoz és 

szolgáltatásokhoz, ami mélyen berögzült a 

nők szexualitásával kapcsolatos 

társadalmi értékekbe; mivel az abortuszról 

szóló jelenlegi lengyelországi törvény már 

most is az egyik leginkább korlátozó 

jogszabály az Európai Unióban, és az 

Emberi Jogok Európai Bírósága számos 

ügyben hozott ítéletet Lengyelország ellen 

a törvény korlátozó értelmezése miatt; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. annak a reményének ad hangot, hogy a 

lengyel kormány és a Bizottság közötti 

strukturált párbeszéd eredményeképpen 

felül fogják vizsgálni a lengyel kormány 

egyéb, törvényességük és az alapvető 

jogokra gyakorolt lehetséges hatásuk 

tekintetében aggodalmakra okot adó 

határozatait is; 

10. annak a reményének ad hangot, hogy a 

lengyel kormány és a Bizottság közötti 

strukturált párbeszéd eredményeképpen 

felül fogják vizsgálni a lengyel kormány 

egyéb, törvényességük és az alapvető 

jogokra gyakorolt lehetséges hatásuk 

tekintetében aggodalmakra okot adó 

határozatait is; úgy véli, hogy az 

Alkotmánybíróság döntő szerepet fog 

betölteni a rendőrségi törvény, a rádiós és 

televíziós műsorszórásról szóló törvény és 

a közszolgálati törvény módosításainak, 

valamint az új ügyészségi törvénynek a 

felülvizsgálatában; felhívja a lengyel 

kormányt, hogy az uniós jog tiszteletben 

tartásának és a környezetvédelem magas 

szintjének biztosítása érdekében biztosítsa 

a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogainak – többek között nyelvi jogainak – 

maradéktalan tiszteletben tartását, 

valamint hogy vizsgálja felül arra 

vonatkozó terveit, hogy fakitermelést 

folytat a białowieżai erdőben; 
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 10a. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy javaslatot fogalmaztak meg az 

abortusz teljes körű tiltásának 

bevezetésére; úgy véli, hogy ez a tilalom 

veszélyeztetné a nők életét és egészségét, 

növelné a gyermekágyi halandóságot és 

megbetegedéseket, és ahhoz vezetne, hogy 

megtagadják az életmentő ellátást, 

valamint növekedne az illegális 

terhességmegszakítások száma; felhívja a 

lengyel kormányt, hogy ne nyújtson be 

jogalkotási kezdeményezéseket e tilalomra 

vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy az 

egészséghez – különösen a szexuális és 

reproduktív egészséghez – való általános 

hozzáférés, valamint az ehhez kapcsolódó 

jogok alapvető emberi jogok; felhívja 

Lengyelországot, hogy ismerje el a nők és 

lányok testi épséghez és önálló 

döntéshozatalhoz való elidegeníthetetlen 

jogát, többek között a reproduktív 

egészségügyi szolgáltatások teljes köréhez 

való hozzáféréshez való jogot, ideértve a 

biztonságos és törvényes abortuszhoz való 

jogot is; 

Or. en 


