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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce w kontekście 
niedawnego wyroku w sprawie aborcji
(2020/2876(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i art. 7 ust. 1,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC) i stosowne orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (karta), w szczególności jej 
art. 3 dotyczący prawa człowieka do integralności,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

– uwzględniając Międzynarodową Konferencję na temat Ludności i Rozwoju 
zorganizowaną w Kairze w 1994 r. i jej program działania oraz szczyt w Nairobi 
zorganizowany w 2019 r. z okazji 25. rocznicy tej konferencji,

– uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania przyjęte podczas 
Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w dniu 15 września 1995 r. oraz 
późniejsze dokumenty końcowe przyjęte na sesjach nadzwyczajnych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Pekin +5 (2000 r.), Pekin +10 (2005 r.), Pekin +15 (2010 r.) i 
Pekin +20 (2015 r.),

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska),

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 
uzgodnione w 2015 r.,

– uwzględniając sporządzone 10 lipca 2017 r. sprawozdanie z wyjazdu Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia do Polski w dniach 22–24 maja 2017 r.,

– uwzględniając sporządzone 3 grudnia 2018 r. sprawozdanie Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z wyjazdu delegacji ad hoc do 
Polski w dniach 19–21 września 2018 r. celem oceny sytuacji w zakresie 
praworządności,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji 
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
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edukacji seksualnej w Polsce2,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich3 i swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program „Prawa i Wartości”4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami5,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Polski, w szczególności 
rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka 
poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności6,

– uwzględniając uzasadniony wniosek Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. zgodnie z art. 7 
ust. 1 TUE dotyczący praworządności w Polsce i zatytułowany „Wniosek dotyczący 
decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez 
Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności” (COM(2017)0835),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób 
LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych 
od LGBTI7,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPC,

– uwzględniając cztery postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczęte przez Komisję przeciwko Polsce w związku z reformą 
polskiego sądownictwa,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia Europejska opiera się na wartościach 
takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, 
praworządność i poszanowanie praw człowieka, które są wspólne dla wszystkich 
państw członkowskich i których musi przestrzegać zarówno Unia, jak i każde z państw 
członkowskich we wszystkich dziedzinach swojej polityki;

B. mając na uwadze, że praworządność to jedna ze wspólnych wartości tworzących 
podwaliny UE; mając na uwadze, że zgodnie z Traktatami Komisja, wraz z 
Parlamentem i Radą, powinna dopilnować poszanowania praworządności jako jednej z 

2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0058.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0349.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0407.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0225.
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0101.
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podstawowych wartości Unii oraz zadbać o przestrzeganie prawa, wartości i zasad UE;

C. mając na uwadze, że skuteczny, niezawisły i bezstronny wymiar sprawiedliwości ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia praworządności i ochrony praw podstawowych i 
wolności obywatelskich mieszkańców UE;

D. mając na uwadze, że według karty, EKPC i orzecznictwa ETPC ze zdrowiem 
seksualnym i reprodukcyjnym kobiet wiąże się wiele praw człowieka, takich jak prawo 
do życia i godności, prawo do wolności od nieludzkiego lub poniżającego traktowania, 
prawo dostępu do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności, prawo do edukacji oraz 
zakaz dyskryminacji, które zapisano również w Konstytucji RP;

E. mając na uwadze, że prawa kobiet to prawa człowieka, zatem są powszechne i 
niepodzielne; mając na uwadze, że Polska ratyfikowała konwencję stambulską i 
przyjęła deklarację pekińską i pekińską platformę działania, w których apeluje się o 
działania na rzecz dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim 
związanych, i że jakiekolwiek naruszenie praworządności może negatywnie wpłynąć na 
prawa kobiet;

F. mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny został powołany jako jeden z głównych 
mechanizmów kontroli i równowagi demokracji konstytucyjnej i praworządności w 
Polsce;

G. mając na uwadze, że w wyniku ostatnich wydarzeń w Polsce, w szczególności sporu 
politycznego i prawnego o skład Trybunału Konstytucyjnego i nowe zasady jego 
działania, pojawiły się wątpliwości, czy Trybunał Konstytucyjny jest w stanie bronić 
konstytucji i zapewnić poszanowanie praworządności;

H. mając na uwadze, że każde wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasad zapisanych w 
art. 2 TUE dotyczy nie tylko państwa członkowskiego, gdzie to ryzyko występuje, lecz 
wpływa również na inne państwa członkowskie, ich wzajemne zaufanie oraz charakter 
samej Unii i prawa podstawowe przysługujące jej obywatelom na mocy prawa 
unijnego;

I. mając na uwadze, że w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 października 2020 r. przerywanie ciąży przez lekarza w przypadku, gdy badania 
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby płodu, stało się 
niezgodne z konstytucją; mając na uwadze, że związaną z tym zmianę przepisów można 
uznać za kolejną z podejmowanych w ostatnich latach prób ograniczenia w Polsce 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i praw w tym zakresie;

1. uważa, że należy bezwzględnie przestrzegać wspólnych wartości europejskich 
wymienionych w art. 2 TUE;

2. uważa, że wszystkie państwa członkowskie w swojej praktyce legislacyjnej i 
administracyjnej muszą w pełni przestrzegać prawa UE oraz że wszelkie 
ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne wszystkich państw członkowskich i 
kandydujących, musi uwzględniać i respektować podstawowe wartości europejskie, 
takie jak zasady demokracji, praworządność czy poszanowanie praw podstawowych;
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3. przypomina, że ustawy dotyczące polskiego Trybunału Konstytucyjnego przyjęte 
22 grudnia 2015 r. i 22 lipca 2016 r., a także pakiet trzech ustaw przyjętych pod koniec 
2016 r. poważnie osłabiły niezależność i legitymację Trybunału Konstytucyjnego oraz 
że ustawy z 22 grudnia 2015 r. i 22 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niezgodne z konstytucją odpowiednio 9 marca i 11 sierpnia 2016 r.; przypomina, że 
władze polskie nie opublikowały wtedy tych wyroków ani nie zastosowały się do nich; 
głęboko ubolewa, że od kiedy weszły w życie wspomniane zmiany prawne, w Polsce 
nie można już skutecznie zagwarantować konstytucyjności ustaw;

4. przypomina, że wielu sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego wybrano 
niezgodnie z Konstytucją RP, co rodzi pytania o ich bezstronność i niezależność, a 
także zdolność do obrony zasad tejże konstytucji;

5. zauważa, że w dniu 22 października upolityczniony Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
jeden z trzech wyjątków od zakazu aborcji, a mianowicie przypadki ciężkiego i 
nieodwracalnego upośledzenia płodu, należy uznać za niezgodny z prawem; zwraca 
uwagę, że decyzję tę podjęli sędziowie wybrani przez polityków koalicji rządzącej z 
Prawem i Sprawiedliwością (PiS) na czele i całkowicie od tych polityków zależni na 
wniosek grupy posłów z koalicji rządzącej i przy poparciu ruchu antyaborcyjnego oraz 
że wyroku jeszcze nie opublikowano, co pozostawia polskie kobiety w stanie 
zawieszenia i wywołuje efekt mrożący;

6. podkreśla, że kobietom w Polsce należy się pewność prawa i ochrona ich wyboru w 
przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, którą gwarantują 
obowiązujące obecnie polskie ramy prawne z 1993 r.; podkreśla, że Trybunał 
Konstytucyjny nie kwestionował konstytucyjności trzech istniejących wyjątków aż do 
czasu, gdy rząd PiS przejął kontrolę nad samym trybunałem i sądownictwem w ogóle;

7. wyraża ubolewanie z powodu proponowanych zmian w ustawie z 16 lipca 2016 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którymi lekarze i placówki służby 
zdrowia nie będą już mieć prawnego obowiązku wskazania innej placówki lub lekarza 
w przypadku odmowy świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ze 
względu na własne przekonania;

8. zauważa, że powszechną praktyką wśród polskich lekarzy jest teraz odmawianie 
świadczeń zdrowotnych takich jak legalna aborcja czy przepisywanie środków 
antykoncepcyjnych na podstawie klauzuli sumienia, nawet w sytuacjach gdy zwłoka w 
ich udzieleniu może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta; podkreśla, że klauzula 
sumienia utrudnia również dostęp do badań prenatalnych, co nie tylko narusza prawo 
kobiety do informacji o stanie płodu, lecz w wielu przypadkach uniemożliwia też 
skuteczne leczenie dziecka w czasie ciąży lub bezpośrednio po porodzie;

9. przypomina, że aborcja nie może być postrzegana ani stosowana jako metoda 
antykoncepcji awaryjnej; podkreśla, że należy zapewnić kompleksową i odpowiednią 
do wieku edukację seksualną, gdyż brak informacji i edukacji w kwestiach seksu i 
seksualności może skutkować wyższym odsetkiem niepożądanych ciąż;

10. podkreśla, że dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do związanych z nią praw, jest jednym z 
podstawowych praw człowieka; ubolewa, że w niektórych regionach Polski dostęp do 
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świadczeń opieki zdrowotnej jest nadal ograniczony: według Najwyższej Izby Kontroli 
w 2018 r. tylko 2 % ciężarnych kobiet zamieszkałych w Polsce na obszarach wiejskich 
poddano wszystkim badaniom przeprowadzanym zazwyczaj w czasie ciąży, takim jak 
USG płodu, KTG czy badanie krwi matki;

11. zauważa, że w całym kraju odbywają się pokojowe protesty przeciwko wspomnianemu 
wyrokowi i przeciwko rządowi oraz że 73 % Polaków nie zgadza się z decyzją 
trybunału8;

12. z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie z 5 listopada 2020 r. w sprawie 
przepisów ustanawiających mechanizm, który pozwoliłby zawiesić wypłaty środków 
unijnych na rzecz państwa członkowskiego, gdzie wystąpiło ryzyko naruszenia 
praworządności;

13. zwraca się do Komisji o przeanalizowanie ostatnich wydarzeń w Polsce i niedawnego 
wyroku upolitycznionego trybunału jako kolejnego przykładu przejęcia kontroli 
politycznej nad wymiarem sprawiedliwości oraz przejawu systemowego upadku 
praworządności w Polsce;

14. apeluje do Komisji, by dokładnie zbadała skład Trybunału Konstytucyjnego i rozważyła 
wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z jego wyrokami i niezgodnym z prawem składem, które 
rodzą pytania o zdolność tego trybunału do obrony zasad Konstytucji RP;

15. wzywa rząd polski, by w pełni uwzględnił zalecenia Komisji Weneckiej w sprawie 
organizacji wymiaru sprawiedliwości, także przy kolejnych reformach Sądu 
Najwyższego;

16. zwraca się do Rady, by zajęła się tą sprawą i innymi zarzutami dotyczącymi naruszania 
praw podstawowych w Polsce;

17. apeluje do rządu polskiego, by bezzwłocznie i całkowicie zastosował się do wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przestrzegał zasady prymatu prawa 
unijnego, jak również wyroków ETPC;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski oraz rządom i parlamentom 
państw członkowskich.

8 Sondaż przeprowadzony przez Kantar dla Gazety Wyborczej w dniach 26–27 października 2020 r.


