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Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Martina Michels 
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Förslag till resolution B8-0461/2016 

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

Situationen i Polen 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Det är inte bara krisen kring 

statsförfattningen som inger allvarlig oro 

hos Europaparlamentet, utan också andra 

frågor, till den del de kan innebära brott 

mot unionslagstiftningen och 

grundläggande rättigheter, bland dem 

också kvinnors rättigheter. Unionens 

institutioner måste noggrant övervaka 

sådant agerande från den polska 

regeringens sida. 

P. Det är inte bara krisen kring 

statsförfattningen som inger allvarlig oro 

hos Europaparlamentet, utan också andra 

frågor, till den del de kan innebära brott 

mot unionslagstiftningen och 

grundläggande rättigheter, bland dem 

också kvinnors rättigheter. Det handlar då 

till exempel om ändringarna av radio- och 

tv-lagen, ändringarna av lagen om 

offentlig tjänst, ändringarna av 

polislagen, den nya lagen om 

åklagarmyndigheten, presidentens veto 

mot ändringarna av lagen om etniska och 

nationella minoriteter och lagen om 

regionala språk, förslagen om att 

totalförbjuda abort och beslutet att öka 

avverkningen i Białowieżaskogen. 
Unionens institutioner måste noggrant 

övervaka sådant agerande från den polska 

regeringens sida. Venedigkommissionen 

kommer också att undersöka ändringarna 

av polislagen under de kommande 

månaderna. 

Or. en 
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Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Curzio 

Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi 

Abaunz, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Martina Michels 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0461/2016 

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

Situationen i Polen 

Förslag till resolution 

Skäl Pa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Pa. FN:s kommitté för ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter erkände 

redan 2000 att rätten till hälsa också 

innefattar rätten till kontroll över ens 

hälsa och kropp, även i form av frihet 

inom området sexualitet och 

reproduktion, och rätten till frihet från 

utomståendes inblandning. WHO 

fördömer att kvinnor och flickor vägras 

tillgång till hälso- och sjukvård inom 

området sexuell och reproduktiv hälsa 

samt till tjänster inom detta område, och 

anser det som en 

människorättskränkning, som är djupt 

inrotad i samhällsvärderingar om 

kvinnors sexualitet. Dagens polska 

abortlag är redan en av de mest restriktiva 

inom EU, och till följd av sin restriktiva 

tolkning av denna lag har Polen redan 

flera gånger blivit fällt inför Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

Or. en 
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Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu 

Juaristi, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 
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Förslag till resolution B8-0461/2016 

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

Situationen i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uttalar en 

förhoppning om att den strukturerade 

dialogen mellan Polens regering och 

kommissionen också kommer att föranleda 

en översyn av andra beslut från Polens 

regerings sida som ingett oro ur 

laglighetssynvinkel och ur synvinkel av 

sina eventuella konsekvenser för de 

grundläggande rättigheterna. 

10. Europaparlamentet uttalar en 

förhoppning om att den strukturerade 

dialogen mellan Polens regering och 

kommissionen också kommer att föranleda 

en översyn av andra beslut från Polens 

regerings sida som ingett oro ur 

laglighetssynvinkel och ur synvinkel av 

sina eventuella konsekvenser för de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

anser framför allt att 

författningsdomstolen kommer att spela 

en avgörande roll vid översynen av 

ändringarna av polislagen, ändringarna 

av radio- och tv-lagen, ändringarna av 

lagen om offentlig tjänst och den nya 

lagen om åklagarmyndigheten. 

Parlamentet uppmanar Polens regering 

att tillförsäkra full respekt för 

rättigheterna för personer från 

minoriteter, även språkliga rättigheter, 

och att se över sina planer på avverkning i 

Białowieżaskogen, för att 

unionslagstiftningen ska följas och en 

hög nivå av miljöskydd säkerställas. 
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Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Curzio 

Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi, João 

Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Martina Michels 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0461/2016 

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

Situationen i Polen 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över förslaget om att införa 

totalförbud mot abort. Parlamentet anser 

att detta skulle bli en fara för kvinnors liv 

och hälsa, öka dödsfallen och 

sjukdomsfallen bland mödrar och leda till 

att kvinnor kom att nekas livräddande 

vård samt till flera illegala aborter. 

Parlamentet uppmanar Polens regering 

att inte lägga fram några 

lagstiftningsförslag med ett sådant förbud. 

Parlamentet betonar att allmän tillgång 

till hälsa, framför allt sexuell och 

reproduktiv hälsa och därmed 

sammanhängande rättigheter, är en 

grundläggande mänsklig rättighet. 

Parlamentet uppmanar Polen att erkänna 

kvinnors och flickors oförytterliga rätt till 

fysisk integritet och självständigt 

beslutsfattande, bl. a. om rätten att få 

tillgång till hela skalan av tjänster inom 

området reproduktiv hälsa, inklusive 

säker och laglig abort.  

Or. en 


