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B9-0372/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση στην 
Πολωνία
(2020/2876(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 
10ης Δεκεμβρίου 1948,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
του 1959,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 
1989,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, του 2006,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
ιδίως το άρθρο 168 παράγραφος 7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα(SRHR)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το προοίμιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνέχεια της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, ορίζει ότι «το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του 
ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης και της 
νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή του»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ορίζει ότι: «Τα συμβαλλόμενα κράτη 
επαναβεβαιώνουν ότι κάθε άνθρωπος έχει το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία 
απολαμβάνουν πραγματικά αυτό το δικαίωμα σε ισότιμη βάση»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου γενικής παρατήρησης 
αριθ. 36 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το άρθρο 6 του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες δήλωσε ότι «νόμοι που επιτρέπουν ρητά 
την άμβλωση λόγω αναπηρίας, παραβιάζουν τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

1 ΕΕ C 468, της 15.12.2016, σ. 66.
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ατόμων με αναπηρία. Ακόμη και αν η πάθηση θεωρείται θανατηφόρα, εξακολουθεί να 
λαμβάνεται απόφαση με γνώμονα την αναπηρία. Συχνά δεν μπορεί να προεξοφληθεί αν 
μια πάθηση είναι θανατηφόρα. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία προκύπτει ότι οι 
εκτιμήσεις σχετικά με την ύπαρξη πάθησης ή όχι είναι συχνά εσφαλμένες. Ακόμη και 
αν όντως υφίσταται πάθηση, η αξιολόγηση διαιωνίζει στερεότυπα σύμφωνα με τα 
οποία η αναπηρία δεν συνάδει με μια καλή ζωή»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 38 του πολωνικού Συντάγματος ορίζει ότι «η 
Δημοκρατία της Πολωνίας διασφαλίζει τη νομική προστασία της ζωής κάθε 
ανθρώπου»·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 
28 Μαΐου 1997 (K 26/96) στην οποία ανέφερε ότι «ένα δημοκρατικό κράτος 
υποχρεούται να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή σε όλα της τα στάδια»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν πρότασης 119 βουλευτών 
του πολωνικού κοινοβουλίου από διάφορα πολιτικά κόμματα, το πολωνικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου του 1993 για 
τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προστασία του ανθρώπινου εμβρύου και τις 
προϋποθέσεις για τη διακοπή της κύησης, η οποία επιτρέπει την άμβλωση σε 
περιπτώσεις όπου προγεννητικές εξετάσεις ή άλλοι ιατρικοί λόγοι καταδεικνύουν 
μεγάλη πιθανότητα σοβαρού και μη αναστρέψιμου προβλήματος ή ανίατης ασθένειας 
του εμβρύου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις εμβρύων που αντιμετώπιζαν σοβαρά 
αναπτυξιακά προβλήματα ή έπασχαν από ανίατες ασθένειες αποτέλεσαν τη νομική 
βάση για 1074 από τις 1110 διακοπές κύησης το 2019, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν 
περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη συνιστούσε απειλή για τη ζωή ή την υγεία μιας 
γυναίκας ή ήταν απόρροια απαγορευμένης πράξης (π.χ. βιασμού), οι οποίες είναι οι 
μόνες άλλες περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόμος περί οικογενειακού προγραμματισμού 
του 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμβλώσεων 
πραγματοποιήθηκε βάσει υπονοιών για μη θανατηφόρες ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο 
Down·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους πρώην προέδρους του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας δήλωσαν δημοσίως ότι η απόφαση συνάδει με το πολωνικό 
σύνταγμα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης, οι πολωνικές αρχές 
δρομολόγησαν προγράμματα για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων όσον αφορά τη 
στήριξη των εγκύων γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής βοήθειας 
στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν εγκυμοσύνες με επιπλοκές, της διάθεσης κονδυλίων 
για προγεννητικές εξετάσεις θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων θεραπειών που είναι 
σωτήριες για τη μήτρα των γυναικών)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας κίνησε διαδικασία 
για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα επιτρέπει την άμβλωση σε πιο σοβαρές 
και αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Η δράση 
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της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά 
τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και 
την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των 
κρατών μελών εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 
περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες 
αυτές»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, ότι «η 
διατύπωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη ΣΑΥΔ και τη σεξουαλική αγωγή στα 
σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών»·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις εν μέσω της πανδημίας COVID-19 ενδέχεται 
να επιδεινώσουν την κατάσταση, καθώς τα ποσοστά μόλυνσης από κορονοϊό είναι ήδη 
υψηλά·

1. επαναλαμβάνει ότι η διατύπωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στα σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

2. στηρίζει τις νόμιμες πολωνικές αρχές στην εξεύρεση λύσης που θα σέβεται τη ζωή 
όλων των ανθρώπων και θα στηρίζει επίσης τις μητέρες και τις οικογένειές τους με την 
παροχή ιατρικής αλλά και κάθε άλλης βοήθειας που απαιτείται για τα παιδιά με 
αναπηρίες·

3. καλεί όλα τα μέρη να αναλάβουν υπεύθυνη δράση κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση του αριθμού των μολύνσεων και των 
θανάτων που προκαλούνται από αυτές·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Πολωνίας, καθώς 
και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


