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B9-0371/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa äskettäin 
annettu aborttia koskeva ratkaisu huomioon ottaen
(2020/2876(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan ja 
7 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (perusoikeuskirja) ja erityisesti sen 
oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen koskevan 3 artiklan,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen,

– ottaa huomioon Kairossa vuonna 1994 pidetyn kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin (ICPD) ja sen toimintaohjelman sekä Nairobin huippukokouksen 
vuonna 2019, jolloin konferenssista tuli kuluneeksi 25 vuotta (ICPD25),

– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 
hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n erityisistunnoissa 
Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) ja Peking +20 (2015) 
hyväksytyt asiakirjat, joissa arvioidaan konferenssien tuloksia,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

– ottaa huomioon vuonna 2015 sovitut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
10. heinäkuuta 2017 päivätyn matkakertomuksen sen matkasta Puolaan 
22.-24. toukokuuta 2017,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
3. joulukuuta 2018 päivätyn virkamatkaraportin Puolaan maan oikeusvaltiotilannetta 
tarkastelemaan lähetetyn tilapäisen valtuuskunnan matkasta (19.– 21. syyskuuta 2018),

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa1,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
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– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa2,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa 
kohdistuu yleisiä puutteita3, sekä 17. huhtikuuta 2019 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta4,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi5,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Puolasta, erityisesti 17. syyskuuta 2020 
antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että 
on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti 
oikeusvaltioperiaatetta6,

– ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2017 antaman, SEU-sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan mukaisen perustellun ehdotuksen oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta 
Puolassa ”ehdotus neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä 
vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta” 
(COM(2017)0835),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-henkilöihin 
kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet7,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon komission käynnistämät, Puolan oikeusjärjestelmän uudistamiseen 
liittyvät neljä rikkomusmenettelyä Puolaa vastaan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti Euroopan unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, 
oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja että nämä ovat jäsenvaltioille 
yhteisiä arvoja, joita unionin samoin kuin yksittäisten jäsenvaltioiden on kunnioitettava 
kaikessa toiminnassaan;

B. huomauttaa, että oikeusvaltioperiaate on yksi yhteisistä arvoista, joihin EU perustuu; 
toteaa, että perussopimusten nojalla komission vastuulla on yhdessä parlamentin ja 

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0058.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0349.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0407.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0225.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101.
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neuvoston kanssa taata oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen unionin perusarvona ja 
varmistaa, että EU:n oikeutta, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan;

C. toteaa, että tehokas, riippumaton ja puolueeton oikeusjärjestelmä on oikeusvaltion 
keskeinen edellytys, ja sen avulla varmistetaan kansalaisten perusoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien suojelu EU:ssa;

D. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveys liittyy useisiin ihmisoikeuksiin, myös oikeuteen elämään ja 
ihmisarvoon sekä oikeuteen olla joutumatta epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
kohteeksi, oikeuteen terveydenhuoltoon, oikeuteen yksityisyyteen, oikeuteen saada 
koulutusta sekä syrjintäkieltoon, joista on säädetty myös Puolan perustuslaissa;

E. ottaa huomioon, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja siksi yleismaailmallisia ja 
jakamattomia; ottaa huomioon, että Puola on ratifioinut Istanbulin yleissopimuksen ja 
hyväksynyt Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, joissa kehotetaan toimiin 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuuden varmistamiseksi, ja 
toteaa, että kaikki oikeusvaltioperiaatteen rikkomiset saattavat vaikuttaa kielteisesti 
naisten oikeuksiin;

F. toteaa, että perustuslakituomioistuin perustettiin yhdeksi keskeisistä tekijöistä, joilla 
varmistetaan keskinäinen valvontajärjestelmä perustuslaillisessa demokratiassa ja 
oikeusvaltio Puolassa;

G. ottaa huomioon, että Puolan viimeaikaiset tapahtumat, erityisesti poliittinen ja 
oikeudellinen kiista perustuslakituomioistuimen kokoonpanosta ja sen toimintaa 
koskevista uusista säännöistä, ovat herättäneet huolta perustuslakituomioistuimen 
kyvystä puolustaa perustuslakia ja taata oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen;

H. toteaa, että mikä tahansa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen arvojen vakavaa 
loukkaamista jäsenvaltiossa koskeva selvä vaara ei koske ainoastaan yksittäistä 
jäsenvaltiota, jossa vaara on olemassa, vaan se vaikuttaa myös muihin jäsenvaltioihin, 
niiden keskinäiseen luottamukseen sekä unionin ja sen kansalaisten unionin oikeuden 
mukaisten oikeuksien koko luonteeseen;

I. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen 22. lokakuuta 2020 antaman ratkaisun 
seurauksena lääketieteellisestä raskaudenkeskeytyksestä tapauksissa, joissa 
raskaudenaikaiset testit tai muut lääketieteelliset syyt osoittavat, että on erittäin 
todennäköistä, että sikiöllä on vakava ja peruuttamaton poikkeavuus tai parantumaton 
sairaus, on tullut perustuslain vastainen; ottaa huomioon, että myöhempää lakiesitystä 
voidaan pitää viimeisimpänä viime vuosien yrityksistä rajoittaa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia Puolassa;

1. katsoo, että on olennaisen tärkeää taata, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa lueteltuja 
yhteisiä eurooppalaisia arvoja noudatetaan täysimääräisesti;

2. katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään 
noudatettava täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaiken lainsäädännön, kaikkien 
unionin jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden primaarioikeus mukaan lukien, on 
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heijastettava eurooppalaisia perusarvoja, joita ovat demokratian periaatteet, oikeusvaltio 
ja perusoikeuksien kunnioittaminen, ja oltava niiden mukaista;

3. muistuttaa, että Puolan perustuslakituomioistuinta koskevat lait, jotka hyväksyttiin 
22. joulukuuta 2015 ja 22. heinäkuuta 2016, sekä vuoden 2016 lopussa hyväksytty 
kolmen säädöksen paketti horjuttivat vakavasti perustuslakituomioistuimen 
riippumattomuutta ja legitiimiyttä ja että perustuslakituomioistuin julisti 22. joulukuuta 
2015 ja 22. heinäkuuta 2016 annetut lait perustuslain vastaisiksi 9. maaliskuuta 2016 ja 
11. elokuuta 2016; muistuttaa, että Puolan viranomaiset eivät tuolloin julkaisseet 
kyseisiä tuomioita eivätkä panneet niitä täytäntöön; pitää erittäin valitettavana, että 
Puolan lakien perustuslainmukaisuutta ei voida enää tehokkaasti taata Puolassa edellä 
mainittujen lainsäädäntömuutosten voimaantulon jälkeen;

4. palauttaa mieliin, että useat nykyisen perustuslakituomioistuimen jäsenet nimitettiin 
Puolan perustuslain vastaisesti, mikä herättää kysymyksiä heidän puolueettomuudestaan 
ja riippumattomuudestaan sekä heidän kyvystään noudattaa Puolan perustuslain 
periaatteita;

5. huomauttaa, että Puolan politisoitunut perustuslakituomioistuin totesi 22. lokakuuta, että 
yksi kolmesta aborttikieltoa koskevasta poikkeuksesta, eli vakavat ja peruuttamattomat 
sikiövauriot, olisi tehtävä laittomaksi; panee merkille, että tuomarit, jotka poliitikot 
valitsivat Laki ja oikeus -puolueen (PiS) johtamasta hallituskoalitiosta ja jotka ovat 
täysin poliitikoista riippuvaisia, antoivat ratkaisun hallituskoalitioon kuuluvien 
parlamentaarikkojen pyynnöstä ja abortin vastaisen liikkeen tuella, ja toteaa, että 
tuomiota ei ole vielä julkaistu, mikä jättää puolalaiset naiset epävarmaan tilanteeseen ja 
luo pelon ilmapiirin;

6. korostaa, että naisilla on Puolassa oikeus oikeusvarmuuteen ja siihen, että heidän 
valintaansa kunnioitetaan, jos sikiöllä on vakava ja peruuttamaton vamma, kuten Puolan 
lainsäädännössä säädetään vuonna 1993 vahvistetussa nykyisessä oikeudellisessa 
kehyksessä; korostaa, että perustuslakituomioistuin ei ollut kyseenalaistanut kolmen 
voimassa olevan poikkeuksen perustuslainmukaisuutta ennen kuin Laki ja oikeus -
puolueen johtama hallitus otti tuomioistuimen ja laajemmin oikeusjärjestelmän 
hallintaansa;

7. pitää valitettavina lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ammateista 16. heinäkuuta 2020 
annettuun lakiin ehdotettuja muutoksia, joiden mukaan lääkäreillä ja 
terveydenhoitolaitoksilla, kuten sairaaloilla, ei enää olisi lakisääteistä velvollisuutta 
ilmoittaa vaihtoehtoisista laitoksista tai lääkäreistä, jos he kieltävät seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelut henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella;

8. panee merkille, että Puolassa lääkäreiden yleisenä käytäntönä on kieltäytyä tarjoamasta 
terveyspalveluja, kuten laillista raskaudenkeskeytystä, tai määräämästä ehkäisyvälineitä 
omatuntolausekkeen perusteella myös tilanteissa, joissa viivästyminen voisi vaarantaa 
potilaan hengen tai terveyden; korostaa, että tämä omatuntolauseke estää myös pääsyn 
raskaudenaikaiseen seulontaan, mikä loukkaa paitsi naisten oikeutta saada tietoa sikiön 
tilasta myös monissa tapauksissa estää lapsen menestyksekästä hoitoa raskauden aikana 
tai välittömästi sen jälkeen;

9. muistuttaa, että aborttia ei saisi pitää eikä käyttää hätäehkäisymenetelmänä; korostaa 
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tarvetta tarjota kattavaa ja ikään perustuvaa asianmukaista seksuaali- ja 
suhdekasvatusta, koska sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja valistuksen 
puute voi johtaa tahattomien raskauksien lisääntymiseen;

10. painottaa, että terveydenhuollon saatavuus, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja 
niihin liittyvät oikeudet mukaan luettuina, on perusihmisoikeus; pitää valitettavana, että 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus tietyillä alueilla Puolassa on edelleen rajallinen: 
ylimmän tarkastusviraston mukaan Puolan maaseutualueilla vain kahdelle prosentille 
raskaana olevista naisista tehtiin vuonna 2018 kaikki raskaudenaikaiset vakiotestit, 
kuten sikiön ultraäänitutkimus, sydänäänitutkimus tai äidiltä otettavat verikokeet;

11. panee merkille, että koko maassa järjestetään rauhanomaisia mielenosoituksia, joissa 
vastustetaan edellä mainittua ratkaisua sekä hallitusta, ja että 73 prosenttia puolalaisista 
vastustaa tuomioistuimen päätöstä8;

12. suhtautuu myönteisesti 5. marraskuuta 2020 tehtyyn alustavaan sopimukseen 
lainsäädännöstä, jolla luotaisiin mekanismi, joka mahdollistaisi EU:n rahoituksen 
keskeyttämisen jäsenvaltiolle, kun on olemassa vaara oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomisesta;

13. kehottaa komissiota tarkastelemaan Puolan viimeaikaisia tapahtumia ja politisoidun 
tuomioistuimen äskettäin antamaa tuomiota jälleen yhtenä esimerkkinä oikeuslaitoksen 
poliittisesta haltuunotosta ja osana oikeusvaltioperiaatteen järjestelmällistä 
romahtamista Puolassa;

14. kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti perustuslakituomioistuimen 
kokoonpanoa ja harkitsemaan rikkomusmenettelyn käynnistämistä sen tuomioiden ja 
laittoman kokoonpanon osalta, sillä nämä herättävät kysymyksiä sen kyvystä noudattaa 
Puolan perustuslakia;

15. kehottaa painokkaasti Puolan hallitusta ottamaan täysin huomioon Venetsian komission 
suositukset oikeusjärjestelmän organisoinnissa, myös toteuttaessaan korkeimman 
oikeuden lisäuudistuksia;

16. kehottaa neuvostoa puuttumaan tähän asiaan ja muihin väitteisiin, joiden mukaan 
Puolassa on rikottu perusoikeuksia;

17. kehottaa Puolan hallitusta panemaan nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön Euroopan 
unionin tuomioistuimen tuomiot ja kunnioittamaan unionin oikeuden sekä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ensisijaisuutta;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, 
Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.

8 Gazeta Wyborcza -lehden tilaama tutkimus, jonka toteutti Kantar 26.–27. lokakuuta 2020.


