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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istat tad-dritt fil-Polonja fil-kuntest tad-
deċiżjoni reċenti dwar l-abort
(2020/2876(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 2 u 
7(1) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-
ġurisprudenza relatata tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB),

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), u 
b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha dwar id-dritt tal-integrità tal-persuna,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
10 ta' Diċembru 1948,

– wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp 
(ICPD) li saret fil-Kajr fl-1994 u l-programm ta' azzjoni tagħha, u s-Samit ta' Nairobi 
tal-2019 (ICPD25) li jitfakkar il-25 anniversarju tal-ICPD,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottata mir-
Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 u d-dokumenti ta' eżitu 
sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5 (2000), 
Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) u Beijing +20 (2015),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (SDGs), 
maqbula fl-2015,

– wara li kkunsidra r-rapport ta' missjoni tal-10 ta' Lulju 2017 tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi wara l-missjoni tiegħu fil-Polonja mit-22 sal-
24 ta' Mejju 2017,

– wara li kkunsidra r-rapport ta' missjoni tat-3 ta' Diċembru 2018 tal-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern wara ż-żjara ta' delegazzjoni ad hoc fil-Polonja 
mid-19 sal-21 ta' Settembru 2018 biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-rigressjoni attwali 
tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2019 dwar il-

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0111.
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kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-
Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri3, 
u r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Polonja, b'mod partikolari 
dik tas-17 ta' Settembru 2020 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-
determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mill-Polonja6,

– wara li kkunsidra l-proposta motivata tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2017 skont 
l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward l-istat tad-dritt fil-Polonja, bitt-titolu "il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-
dritt mir-Repubblika tal-Polonja" (COM(2017)0835),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar id-
diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi -żoni 
mingħajr7 LGBTI,

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-
QEDB,

– wara li kkunsidra l-erba' proċeduri ta' ksur imnedija mill-Kummissjoni kontra l-Polonja 
fir-rigward tar-riforma tas-sistema ġudizzjarja Pollakka,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, skont l-Artikolu 2 tat-TUE, l-UE hija msejsa fuq ir-rispett tad-dinjità tal-bniedem, 
il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, li huma meqjusa bħala valuri komuni tal-Istati Membri u li jridu jiġu rispettati 
kemm mill-UE kif ukoll mill-Istati Membri individwali fil-politiki kollha tagħhom;

B. billi l-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri komuni li fuqhom hija mibnija l-UE; billi l-
Kummissjoni, flimkien mal-Parlament u mal-Kunsill, hija responsabbli taħt it-Trattati 
biex tiggarantixxi r-rispett tal-istat tad-dritt bħala valur fundamentali tal-Unjoni u biex 
tiżgura li d-dritt, il-valuri u l-prinċipji tal-UE jiġu rispettati;

2 Testi adottati, P9_TA(2019)0058.
3 Testi adottati, P9_TA(2019)0349.
4 Testi adottati, P8_TA(2019)0407.
5 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
6 Testi adottati, P9_TA(2020)0225.
7 Testi adottati, P9_TA(2019)0101.
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C. billi sistema ġudizzjarja effiċjenti, indipendenti u imparzjali hija essenzjali sabiex 
tiżgura l-istat tad-dritt u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u tal-libertajiet ċivili 
taċ-ċittadini fl-UE;

D. billi, skont il-Karta, il-KEDB u l-ġurisprudenza tal-QEDB, is-saħħa sesswali u 
riproduttiva tan-nisa hija relatata ma' diversi drittijiet tal-bniedem, inklużi d-dritt għall-
ħajja u għad-dinjità, il-libertà minn trattament inuman u degradanti, id-dritt ta' aċċess 
għall-kura tas-saħħa, id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-edukazzjoni u l-projbizzjoni 
tad-diskriminazzjoni, kif huwa rifless ukoll fil-Kostituzzjoni Pollakka;

E. billi d-drittijiet tan-nisa huma drittijiet tal-bniedem u għalhekk huma universali u 
indiviżibbli; billi l-Polonja rratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul u adottat id-
Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, li titlob azzjoni biex jiġi żgurat l-
aċċess għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, u billi kwalunkwe ksur tal-istat 
tad-dritt jirriskja li jkollu impatt negattiv fuq id-drittijiet tan-nisa;

F. billi t-Tribunal Kostituzzjonali twaqqaf bħala wieħed mill-elementi ċentrali sabiex jiġu 
żgurati l-kontrolli u l-bilanċi ta' demokrazija kostituzzjonali u l-istat tad-dritt fil-
Polonja;

G. billi avvenimenti reċenti fil-Polonja, b'mod partikolari t-tilwima politika u legali dwar 
il-kompożizzjoni tat-Tribunal Kostituzzjonali u r-regoli l-ġodda dwar l-operat tiegħu, 
wasslu għal tħassib dwar il-kapaċità tat-Tribunal Kostituzzjonali li jżomm il-
kostituzzjoni u jiggarantixxi r-rispett għall-istat tad-dritt;

H. billi kwalunkwe riskju ċar ta' ksur serju min-naħa ta' Stat Membru tal-valuri minquxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE ma jikkonċernax biss lill-Istat Membru individwali fejn ikun hemm 
ir-riskju iżda għandu impatt ukoll fuq l-Istati Membri l-oħra, fuq il-fiduċja reċiproka ta' 
bejniethom, u fuq in-natura nnifisha tal-Unjoni u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini 
tagħha skont id-dritt tal-Unjoni;

I. billi b'riżultat tas-sentenza tat-Tribunal Kostituzzjonali tat-22 ta' Ottubru 2020, abort 
medikament assistit f'każijiet fejn testijiet ta' qabel it-twelid jew kunsiderazzjonijiet 
mediċi oħra jindikaw probabbiltà għolja ta' anormalità severa u irriversibbli jew marda 
inkurabbli fil-fetu sar mhux kostituzzjonali; billi l-abbozz ta' liġi sussegwenti jista' 
jitqies bħala l-aktar wieħed reċenti f'sensiela ta' tentattivi matul dawn l-aħħar snin biex 
jiġu limitati s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fil-Polonja;

1. Iqis li huwa fundamentali li jiġi ggarantit li l-valuri komuni Ewropej imsemmija fl-
Artikolu 2 tat-TUE jkunu rrispettati bis-sħiħ;

2. Jemmen li l-Istati Membri jridu jirrispettaw bis-sħiħ id-dritt tal-Unjoni fil-prassi 
leġiżlattivi u amministrattivi tagħhom u li kwalunkwe leġiżlazzjoni, inkluż id-dritt 
primarju tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati kollha, trid tirrifletti l-valuri bażiċi 
Ewropej u taderixxi ma' dawk il-valuri, jiġifieri l-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt u 
r-rispett tad-drittijiet fundamentali;

3. Ifakkar li l-atti li jikkonċernaw it-Tribunal Kostituzzjonali Pollakk adottati fit-
22 ta' Diċembru 2015 u fit-22 ta' Lulju 2016, kif ukoll il-pakkett ta' tliet atti adottat fi 
tmiem l-2016, dgħajfu serjament l-indipendenza u l-leġittimità tat-Tribunal 
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Kostituzzjonali u li l-atti tat-22 ta' Diċembru 2015 u tat-22 ta' Lulju 2016 ġew 
iddikjarati mhux kostituzzjonali mit-Tribunal Kostituzzjonali fid-9 ta' Marzu 2016 u fil-
11 ta' Awwissu 2016, rispettivament; ifakkar li dawn is-sentenzi ma ġewx ippubblikati 
dak iż-żmien u lanqas ma ġew implimentati mill-awtoritajiet Pollakki; jiddeplora bl-
aktar mod qawwi l-fatt li minn meta daħlu fis-seħħ il-bidliet leġiżlattivi msemmija hawn 
fuq, il-kostituzzjonalità tal-liġijiet Pollakki ma setgħetx tibqa' tiġi garantita b'mod 
effettiv fil-Polonja;

4. Ifakkar li diversi membri tat-Tribunal Kostituzzjonali attwali nħatru bi ksur tal-
Kostituzzjoni Pollakka, u b'hekk qajmu mistoqsijiet dwar l-imparzjalità u l-
indipendenza tagħhom kif ukoll dwar il-kapaċità tagħhom li jżommu l-prinċipji tal-
Kostituzzjoni Pollakka;

5. Jinnota li t-Tribunal Kostituzzjonali politiċizzat tal-Polonja ddikjara fit-22 ta' Ottubru li 
waħda mit-tliet eċċezzjonijiet għall-projbizzjoni ta' abort, jiġifieri każijiet ta' difetti serji 
u irriversibbli tal-fetu, għandha ssir illegali; jinnota li din id-deċiżjoni ngħatat mill-
imħallfin eletti minn politiċi mill-koalizzjoni fil-gvern immexxija mill-Partit Dritt u 
Ġustizzja (PiS) u li kienu dipendenti għalkollox fuqhom, wara talba minn grupp ta' 
parlamentari mill-koalizzjoni fil-gvern u bl-appoġġ tal-moviment favur il-ħajja, u li s-
sentenza għadha ma ġietx ippubblikata, u tħalli lin-nisa Pollakki fl-għama u toħloq 
effett disważiv;

6. Jisħaq li n-nisa fil-Polonja għandhom id-dritt għaċ-ċertezza legali u l-protezzjoni tal-
għażla tagħhom fil-każ ta' indeboliment sever u irriversibbli tal-fetu, kif previst fil-liġi 
Pollakka skont il-qafas legali attwali, stabbilit fl-1993; Jisħaq li l-kostituzzjonalità tat-
tliet eċċezzjonijiet eżistenti ma ġietx ikkontestata mit-Tribunal Kostituzzjonali sakemm 
il-gvern immexxi mill-PiS ħa l-kontroll tat-tribunal u tas-sistema ġudizzjarja b'mod 
aktar wiesa';

7. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu dwar l-emendi proposti għall-att tas-16 ta' Lulju 2020 dwar 
il-professjonijiet tat-tobba u d-dentisti, li taħthom it-tobba u l-faċilitajiet tas-servizzi tas-
saħħa bħall-isptarijiet ma jibqgħux obbligati legalment li jindikaw faċilità jew prattikant 
alternattiv fil-każ li jirrifjutaw is-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva abbażi ta' 
twemmin personali;

8. Jinnota li bħalissa hija prattika komuni fost il-professjonisti mediċi fil-Polonja li 
jirrifjutaw li jipprovdu servizzi tas-saħħa bħal abort legali jew li jippreskrivu 
kontraċettivi abbażi tal-klawsola tal-kuxjenza, anke f'sitwazzjonijiet fejn id-dewmien 
jista' jipperikola l-ħajja jew is-saħħa tal-pazjent; jisħaq li din il-klawsola tal-kuxjenza 
xxekkel ukoll l-aċċess għal skrinjar ta' qabel it-twelid, li mhux biss huwa ksur tad-dritt 
tan-nisa għall-informazzjoni dwar il-kundizzjoni tal-fetu iżda wkoll, f'ħafna każijiet, 
ixekkel it-trattament b'suċċess tat-tarbija matul jew immedjatament wara t-tqala;

9. Ifakkar li l-abort m'għandux jiġi kkunsidrat jew użat bħala metodu ta' kontraċezzjoni ta' 
emerġenza; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi pprovduta edukazzjoni sesswali u tar-relazzjonijiet 
li tkun komprensiva u adattata skont l-età, minħabba li n-nuqqas ta' informazzjoni u ta' 
edukazzjoni dwar is-sess u s-sesswalità jista' jirriżulta f'rati ogħla ta' tqala mhux 
intenzjonata;

10. Jenfasizza li l-aċċess universali għall-kura tas-saħħa, inklużi s-saħħa sesswali u 
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riproduttiva u għad-drittijiet assoċjati, huwa dritt fundamentali tal-bniedem; jesprimi 
dispjaċir li l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa f'ċerti żoni tal-Polonja għadu 
ristrett: skont l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar, fl-2018, 2 % biss tan-nisa tqal li jgħixu 
f'żoni rurali fil-Polonja sarulhom it-testijiet standard kollha li jsiru waqt it-tqala, bħall-
ultrasound tal-fetu, il-KTG (kardjotokografija) jew l-ittestjar tad-demm tal-omm;

11. Jinnota li qed iseħħu protesti paċifiċi madwar il-pajjiż kollu biex jopponu s-sentenza 
msemmija hawn fuq u biex jopponu l-gvern, u li 73 % tal-Pollakki jopponu d-deċiżjoni 
tat-Tribunal8;

12. Jilqa' l-ftehim proviżorju tal-5 ta' Novembru 2020 dwar leġiżlazzjoni li tistabbilixxi 
mekkaniżmu li jippermetti s-sospensjoni tal-finanzjament tal-UE lil Stat Membru meta 
jkun hemm riskju ta' ksur tal-istat tad-dritt;

13. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-aħħar żviluppi fil-Polonja u d-deċiżjoni reċenti 
tat-tribunal politiċizzat bħala eżempju ieħor ta' akkwiżizzjoni politika tal-ġudikatura u 
bħala parti minn kollass sistemiku tal-istat tad-dritt fil-Polonja;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi għal evalwazzjoni bir-reqqa tal-kompożizzjoni tat-
Tribunal Kostituzzjonali u tikkunsidra t-tnedija ta' proċedura ta' ksur fir-rigward tas-
sentenzi tiegħu u l-kompożizzjoni illegali tiegħu, li tqajjem mistoqsijiet dwar il-kapaċità 
tiegħu li jiddefendi l-Kostituzzjoni Pollakka;

15. Iħeġġeġ lill-Gvern Pollakk iqis bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja fl-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja, inkluż meta jkun qed iwettaq riformi 
ulterjuri tal-Qorti Suprema;

16. Jistieden lill-Kunsill jindirizza din il-kwistjoni u allegazzjonijiet oħra ta' ksur tad-
drittijiet fundamentali fil-Polonja;

17. Jistieden lill-Gvern Pollakk jimplimenta malajr u bis-sħiħ id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jirrispetta l-primat tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-
deċiżjonijiet tal-QEDB;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Polonja u lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

8 Stħarriġ ikkummissjonat minn Gazeta Wyborcza, immexxi minn Kantar bejn is-26 u s-27 ta' Ottubru 2020.


