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Projekt rezolucji B8-0461/2016 

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

Sytuacja w Polsce 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że oprócz kryzysu 

konstytucyjnego także inne kwestie 

powodują poważne zaniepokojenie 

Parlamentu Europejskiego, o ile mogą 

stanowić naruszenie prawa europejskiego i 

praw podstawowych, w tym praw kobiet; 

mając na uwadze, że takie posunięcia 

polskiego rządu muszą być bacznie 

obserwowane przez instytucje europejskie; 

P. mając na uwadze, że oprócz kryzysu 

konstytucyjnego także inne kwestie 

powodują poważne zaniepokojenie 

Parlamentu Europejskiego, o ile mogą 

stanowić naruszenie prawa europejskiego i 

praw podstawowych, w tym praw kobiet, 

takie jak zmiany do Ustawy o radiofonii i 

telewizji, zmiany do Ustawy o służbie 

cywilnej, zmiany do Ustawy o Policji, 

nowe Prawo o prokuraturze, prezydenckie 

weto do zmian w Ustawie o 

mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym, propozycje 

wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji 

oraz decyzja o zwiększeniu pozyskania 

drewna w Puszczy Białowieskiej; mając na 

uwadze, że takie posunięcia polskiego 

rządu muszą być bacznie obserwowane 

przez instytucje europejskie; mając na 

uwadze, że w nadchodzących miesiącach 

Komisja Wenecka zbada również zmiany 

w Ustawie o Policji; 
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 Pa. mając na uwadze, że Komitet Praw 

Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych ONZ uznał już w 2000 r., że 

prawo do zdrowia obejmuje „prawo do 

kontrolowania własnego zdrowia i ciała, 

w tym wolność seksualną i reprodukcyjną, 

a także prawo do bycia wolnym od 

ingerencji”; mając na uwadze, że WTO 

potępia odmowę dostępu dla kobiet i 

dziewcząt do opieki zdrowotnej w 

dziedzinie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego jako naruszenie praw 

człowieka, które jest głęboko zakorzenione 

w przekonaniach społecznych na temat 

seksualności kobiet; mając na uwadze, że 

obecne prawo aborcyjne w Polsce już jest 

jednym z najbardziej restrykcyjnych w 

UE, a Europejski Trybunał Praw 

Człowieka orzekał przeciwko Polsce w 

szeregu spraw ze względu na jego 

restrykcyjną interpretację; 

Or. en 
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10. wyraża nadzieję, że zorganizowany 

dialog między polskim rządem i Komisją 

sprawi, że polski rząd zmieni także inne 

podjęte przez siebie decyzje, które 

wzbudziły obawy co do ich 

prawomocności i potencjalnego wpływu na 

podstawowe prawa; 

10. wyraża nadzieję, że zorganizowany 

dialog między polskim rządem i Komisją 

sprawi, że polski rząd zmieni także inne 

podjęte przez siebie decyzje, które 

wzbudziły obawy co do ich 

prawomocności i potencjalnego wpływu na 

podstawowe prawa; uważa w 

szczególności, że Trybunał Konstytucyjny 

odegra kluczową rolę w ocenie zmian do 

Ustawy o Policji, zmian do Ustawy o 

radiofonii i telewizji, zmian do Ustawy o 

służbie cywilnej oraz nowego Prawa o 

prokuraturze; wzywa polski rząd do 

zapewnienia pełnego poszanowania praw 

osób należących do mniejszości, w tym 

praw językowych, oraz do zmiany 

rządowych planów dotyczących 

pozyskania drewna w Puszczy 

Białowieskiej, tak aby zapewnić zgodność 

przepisów z prawem UE oraz wysoki 

poziom ochrony środowiska; 

Or. en 
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 10a. wyraża głębokie zaniepokojenie 

propozycją wprowadzenia całkowitego 

zakazu aborcji; uważa, że taki zakaz 

stanowiłby zagrożenie dla życia i zdrowia 

kobiet oraz doprowadziłby do zwiększenia 

umieralności i zachorowalności matek, a 

także do odmowy ratowania życia i 

zwiększenia liczby nielegalnych aborcji; 

wzywa polski rząd, aby nie podejmował 

inicjatyw ustawodawczych w związku z 

tym zakazem; podkreśla, że powszechny 

dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w 

dziedzinie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, jest jednym z 

podstawowych praw człowieka; wzywa 

Polskę do uznania niezbywalnych praw 

kobiet i dziewcząt do nietykalności 

cielesnej oraz niezależnego podejmowania 

decyzji dotyczących między innymi prawa 

do dostępu do pełnego zakresu usług w 

zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w tym 

do bezpiecznej i legalnej aborcji; 

Or. en 

 

 


