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B9-0372/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon abordiõiguse kohta Poolas
(2020/2876(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseadust,

– võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse ÜRO 1959. aasta lapse õiguste deklaratsiooni,

– võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse ÜRO 2006. aasta puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 168 lõiget 7,

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni preambulis kinnitatakse ÜRO lapse 
õiguste deklaratsiooni silmas pidades, et „laps vajab oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse 
tõttu erilist kaitset ja hoolt, kaasa arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast 
sündi”;

B. arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 10 on sätestatud 
järgmist: „osalisriigid kinnitavad, et igal inimesel on loomupärane õigus elule, ning 
võtavad kõiki vajalikke meetmeid, et tagada selle õiguse tõhus teostamine puuetega 
inimeste poolt teistega võrdsetel alustel“;

C. arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee märkis oma kommentaarides 
inimõiguste komitee üldise kommentaari kavandile nr 36 kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste rahvusvahelise pakti artikli 6 kohta, et „seadused, mis sõnaselgelt lubavad aborti 
vaegarengu või lootekahjustuse alusel, rikuvad puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni. Isegi kui see tervisekahjustus toob arvatavasti kaasa surma, tehakse 
otsus siiski vaegarengu põhjal. Tihti ei ole võimalik öelda, kas lootekahjustus lõpeb 
surmaga. Kogemused näitavad, et vaegarenguid hinnatakse tihti valesti. Isegi kui 
hinnang ei ole vale, põlistatakse hinnanguga stereotüüpi, et puuded on hea eluga 
kokkusobimatud“;

D. arvestades, et Poola põhiseaduse artiklis 38 sätestatakse, et „Poola Vabariik tagab iga 
inimese elu õiguskaitse“;

1 ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.
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E. arvestades, et Poola konstitutsioonikohtu 28. mai 1997. aasta otsuses (K 26/96) 
märgitakse, et „demokraatlik riik on kohustatud kaitsma inimelu kõigis selle etappides“;

F. arvestades, et 119 eri poliitilistest parteidest parlamendisaadiku taotluse põhjal otsustas 
Poola konstitutsioonikohus 22. oktoobril 2020. aastal, et perekonna planeerimist, 
inimloote kaitset ja raseduse katkestamise lubatavust käsitleva 1993. aasta seaduse säte, 
mis lubab teha aborti juhul, kui sünnieelsed uuringud või muud meditsiinilised 
kaalutlused on näidanud suurt tõenäosust, et lootel on raske ja pöördumatu väärareng 
või ravimatu haigus, on põhiseadusega vastuolus;

G. arvestades, et 2019. aastal katkestatud 1110 rasedusest oli 1074 puhul õiguslik alus 
loote väärareng või ravimatu haigus, samal ajal kui ülejäänud juhtudel katkestati 
rasedus, sest see kujutas ohtu naise elule või tervisele või oli keelatud tegevuse (st 
vägistamise) tagajärg, mis on ainsad muud 1993. aasta perekonna planeerimise seaduses 
lubatud põhjused; arvestades, et valdav osa aborte tehti selliste surmaga mittelõppevate 
väärarengute kahtluse korral nagu Downi sündroom;

H. arvestades, et mõned endistest Poola konstitutsioonikohtu esimeestest on avalikult 
märkinud, et otsus on Poola põhiseadusega kooskõlas;

I. arvestades, et pärast seda, kui otsus oli langetatud, algatasid Poola võimud programmid, 
et pakkuda terviklikke lahendusi rasedate naiste toetamiseks, sealhulgas eriabi naistele, 
kellel esinevad rasedustüsistused, raha eraldamine sünnieelseteks testideks ja raviks 
(sealhulgas emakasisene elupäästev ravi);

J. arvestades, et Poola Vabariigi president on algatanud menetluse kompromissi 
leidmiseks, mis lubaks aborti teha kõige raskematel ja rangelt määratletud juhtudel;

K. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõikes 7 sätestatakse, et 
„liidu meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
muutmisel. Liikmesriikide vastutus hõlmab tervishoiu juhtimist ning tervishoiule 
määratud vahendite jaotamist“;

L. arvestades, et 10. detsembril 2013 kinnitas Euroopa Parlament, et „seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste alase poliitika ning koolides antava 
seksuaalhariduse alase poliitika kujundamine ja rakendamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse“;

M. arvestades, et COVID-19 pandeemia ajal tänavatel toimuvad meeleavaldused võivad 
olukorda halvendada, olukorras kus nakkuste määr on juba niigi kõrge;

1. kordab, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste alase poliitika ning 
koolides antava seksuaalhariduse alase poliitika kujundamine ja elluviimine kuulub 
liikmesriikide pädevusse;

2. toetab Poola seaduslikke ametivõime lahenduse leidmisel, mis austaks igaühe elu ja 
toetaks puuetega lastele vajaliku meditsiinilise ja muu abi kaudu ka emasid ning nende 
perekondi;
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3. kutsub kõiki osalisi pandeemia ajal vastutustundlikult käituma, et vältida nakkusjuhtude 
ja nendest tulenevate surmade hulga suurenemist;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, 
Poola presidendile, valitsusele ja parlamendile ning liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele.


