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B9-0371/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația statului de drept în Polonia în 
contextul recentei hotărâri privind avortul
(2020/2876(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 2 și articolul 7 
alineatul (1),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a 
Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în 
continuare „carta”), în special articolul 3 privind dreptul la integritate al persoanei,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

– având în vedere Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), care a 
avut loc la Cairo în 1994, și programul său de acțiune, precum și Summitul de la 
Nairobi din 2019 (CIPD25), care a marcat cea de a 25-a aniversare a CIPD,

– având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, adoptate în cadrul celei 
de a patra Conferințe mondiale a ONU privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum 
și documentele finale rezultate, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale Organizației 
Națiunilor Unite, Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) și Beijing 
+20 (2015),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

– având în vedere Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(ODD), stabilite în 2015,

– având în vedere raportul din 10 iulie 2017 al Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen, realizat în urma misiunii sale din Polonia din perioada 22-24 mai 
2017,

– având în vedere raportul de misiune din 3 decembrie 2018 al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, realizat în urma vizitei unei delegații ad hoc în Polonia 
în perioada 19-21 septembrie 2018 cu scopul de a evalua situația statului de drept,

– având în vedere rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE1,

– având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
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sexuale în Polonia2,

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele 
membre3 și rezoluția sa legislativă din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului 
„Drepturi și valori”4,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale5,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Polonia, în special cea din 17 
septembrie 2020 referitoare la constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către 
Republica Polonă a statului de drept6,

– având în vedere propunerea motivată a Comisiei din 20 decembrie 2017 în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (1) din TUE privind statul de drept în Polonia, intitulată 
„Propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă 
de către Republica Polonă a statului de drept” (COM(2017)0835),

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică 
și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv zonele libere de 
LGBTI7,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene 
a Drepturilor Omului,

– având în vedere cele patru proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de 
Comisie împotriva Poloniei în legătură cu reforma sistemului judiciar polonez,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE, UE se întemeiază pe respectarea 
demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a 
drepturilor omului, valori care sunt comune statelor membre și care trebuie respectate 
atât de către UE, cât și de fiecare stat membru, în toate acțiunile lor;

B. întrucât statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea 
Europeană; întrucât Comisia, împreună cu Parlamentul și Consiliul, este responsabilă, în 
temeiul tratatelor, de garantarea respectării statului de drept ca valoare fundamentală a 
Uniunii și de garantarea respectării legislației, valorilor și principiilor Uniunii Europene;

2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.
3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0349.
4 Texte adoptate, P8_TA(2019)0407.
5 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0225.
7 Texte adoptate, P9_TA(2019)0101.
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C. întrucât un sistem judiciar eficient, independent și imparțial este esențial pentru a 
garanta statul de drept și protejarea drepturilor fundamentale și a libertăților civile ale 
cetățenilor în UE;

D. întrucât potrivit cartei, Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudenței Curții 
Europene a Drepturilor Omului, sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor este legată 
de mai multe drepturi ale omului, inclusiv de dreptul la viață și la demnitate, dreptul de 
a nu fi supus unor tratamente inumane sau degradante, dreptul de acces la asistență 
medicală, dreptul la viață privată, dreptul la educație și interzicerea discriminării, așa 
cum se reflectă și în Constituția Poloniei;

E. întrucât drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale și, prin urmare, sunt universale și 
indivizibile; întrucât Polonia a ratificat Convenția de la Istanbul și a adoptat Declarația 
și Platforma de acțiune de la Beijing, care solicită să se ia măsuri pentru a garanta 
accesul la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente și întrucât orice 
încălcare a statului de drept riscă să aibă un impact negativ asupra drepturilor femeilor;

F. întrucât Curtea Constituțională a fost creată ca unul dintre elementele centrale menite să 
asigure echilibrul între puterile democrației constituționale și ale statului de drept în 
Polonia;

G. întrucât evenimentele recente din Polonia, în special disputa politică și juridică privind 
componența Curții Constituționale și noile norme privind funcționarea acesteia, au dat 
naștere la preocupări cu privire la capacitatea Curții Constituționale de a apăra 
constituția și de a garanta respectarea statului de drept;

H. întrucât orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor consacrate 
la articolul 2 din TUE nu privește numai statul membru în care este prezent riscul, ci are 
un impact și asupra celorlalte state membre, asupra încrederii reciproce dintre acestea, 
asupra naturii înseși a Uniunii și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi în 
temeiul legislației Uniunii;

I. întrucât, în urma hotărârii Curții Constituționale din 22 octombrie 2020, a devenit 
neconstituțional avortul asistat medical în cazurile în care testele prenatale sau alte 
considerații de ordin medical indică o probabilitate ridicată a unei anomalii grave și 
ireversibile sau a unei boli incurabile la făt; întrucât proiectul de lege depus ulterior 
poate fi considerat ca cea mai recentă tentativă din cele înregistrate în ultimii ani de a 
limita sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente în Polonia;

1. consideră că este crucial să se garanteze respectarea în totalitate a valorilor europene 
comune enunțate la articolul 2 din TUE;

2. consideră că toate statele membre trebuie să respecte în totalitate dreptul UE în 
practicile lor legislative și administrative și că întreaga legislație, inclusiv dreptul primar 
al oricărui stat membru sau țară candidată, trebuie să reflecte și să adere la valorile 
europene fundamentale, și anume principiile democratice, statul de drept și respectarea 
drepturilor fundamentale;

3. reamintește că legile privind Curtea Constituțională poloneză, adoptate la 22 decembrie 
2015 și 22 iulie 2016, și pachetul format din trei legi, adoptat la finalul anului 2016, au 
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subminat serios independența și legitimitatea Curții Constituționale și că legile din 22 
decembrie 2015 și 22 iulie 2016 au fost declarate neconstituționale de către Curtea 
Constituțională la 9 martie 2016, respectiv la 11 august 2016; reamintește că aceste 
hotărâri nu au fost publicate la momentul respectiv și nici nu au fost puse în aplicare de 
către autoritățile poloneze; deplânge în termenii cei mai fermi faptul că, de la intrarea în 
vigoare a modificărilor legislative menționate anterior, constituționalitatea legilor 
poloneze nu mai poate fi garantată efectiv în Polonia;

4. reamintește că mai mulți membri ai actualei Curți Constituționale au fost numiți 
încălcând Constituția Poloniei, ceea ce pune astfel la îndoială imparțialitatea și 
independența lor, precum și capacitatea lor de a apăra principiile Constituției Poloniei;

5. subliniază că, la 22 octombrie, Curtea Constituțională politizată a Poloniei a decis că 
una dintre cele trei excepții de la interzicerea avortului, și anume cazurile de 
malformații fetale grave și ireversibile, ar trebui declarată ca fiind ilegală; observă că 
această decizie a fost pronunțată de judecători aleși de politicieni din coaliția aflată la 
guvernare condusă de Partidul Dreptate și Justiție (PiS) și care depind în totalitate de 
aceștia, în urma unei cereri din partea unui grup de parlamentari din coaliția aflată la 
guvernare, cu sprijinul mișcării pentru viață, și că hotărârea nu a fost încă publicată, 
lăsând femeile poloneze în incertitudine și creând un efect de descurajare;

6. subliniază că femeile din Polonia au dreptul la securitate juridică și la certitudinea că 
alegerea lor va fi respectată în caz de malformații fetale grave și ireversibile, astfel cum 
prevede în prezent legislația poloneză în cadrul juridic definit în 1993; subliniază că 
Curtea Constituțională nu a pus sub semnul întrebării constituționalitatea celor trei 
excepții existente până când guvernul condus de PiS nu a preluat controlul asupra curții 
și, în sensul mai larg, asupra sistemului judiciar;

7. regretă propunerile de modificări ale legii din 16 iulie 2020 privind profesiile de medic 
și dentist, în temeiul cărora medicii și centrele medicale, precum spitalele, nu ar mai 
avea obligația legală de a indica un alt centru sau un alt medic în cazul în care refuză să 
presteze servicii de sănătate sexuală și reproductivă din cauza convingerilor personale;

8. observă că, în prezent, refuzul de a furniza servicii medicale, cum ar fi avortul legal, sau 
de a prescrie contraceptive invocând clauza de conștiință, chiar și în situațiile în care 
întârzierea ar putea pune în pericol viața sau sănătatea pacientului, reprezintă o practică 
răspândită printre medicii din Polonia; subliniază că această clauză de conștiință 
împiedică, de asemenea, accesul la screeningul prenatal, ceea ce încalcă dreptul 
femeilor la informații cu privire la starea fătului, și, în plus, în multe cazuri, compromite 
reușita tratamentului copilului în timpul sarcinii sau imediat după naștere;

9. reamintește că avortul nu ar trebui să fie considerat sau utilizat ca metodă contraceptivă 
de urgență; insistă asupra necesității de a oferi o educație completă și adaptată vârstei 
privind sexualitatea și relațiile, întrucât lipsa informațiilor și a educației cu privire la sex 
și sexualitate poate duce la creșterea numărului de sarcini nedorite;

10. subliniază că accesul la sănătate, inclusiv la sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile conexe, este un drept fundamental al omului; regretă faptul că accesul la 
serviciile de sănătate rămâne limitat în anumite zone din Polonia: potrivit Oficiului 
Suprem de Audit, în 2018, doar 2 % dintre femeile însărcinate care locuiesc în zone 
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rurale din Polonia au beneficiat de toate testele standard care se fac în timpul sarcinii, 
cum ar fi ecografia fetală, cardiotocograma sau analiza sângelui matern;

11. constată că au loc manifestații pașnice în întreaga țară pentru a protesta împotriva 
hotărârii menționate anterior și împotriva guvernului și că 73 % din polonezi se opun 
hotărârii Curții Constituționale8;

12. salută acordul provizoriu din 5 noiembrie 2020 privind legislația de instituire a unui 
mecanism care să permită suspendarea finanțării acordate de UE unui stat membru în 
cazul în care există un risc de încălcare a statului de drept;

13. invită Comisia să considere evoluția situației din Polonia și hotărârea recentă a Curții 
Constituționale politizate ca un alt exemplu de acaparare politică a sistemului judiciar și 
ca o parte a colapsului sistemic al statului de drept în Polonia;

14. invită Comisia să efectueze o evaluare aprofundată a componenței Curții 
Constituționale și să ia în considerare lansarea unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește hotărârile sale și componența sa ilegală, 
care ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea acesteia de a apăra Constituția 
Poloniei;

15. îndeamnă guvernul polonez să țină seama pe deplin de recomandările Comisiei de la 
Veneția în ceea ce privește organizarea sistemului justiției, inclusiv atunci când 
realizează noi reforme ale Curții Supreme;

16. invită Consiliul să analizeze această chestiune și alte acuzații de încălcare a drepturilor 
fundamentale în Polonia;

17. invită guvernul polonez să pună rapid și integral în aplicare hotărârile Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și să respecte supremația dreptului Uniunii, precum și hotărârile 
CEDO;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 
Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, precum și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre.

8 Sondaj comandat de Gazeta Wyborcza și realizat de Kantar la 26-27 octombrie 2020.


