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B9-0372/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la avortul în Polonia
(2020/2876(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Constituția Republicii Polonia,

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

– având în vedere Declarația drepturilor copilului a ONU din 1959,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,

– având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap din 2006,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 168 alineatul (7),

– având în vedere rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a 
reproducerii și drepturile aferente1,

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

A. întrucât preambulul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, ca urmare a 
Declarației drepturilor copilului a ONU, menționează că „dată fiind lipsa sa de 
maturitate fizică și intelectuală, copilul are nevoie de protecție și îngrijire speciale, 
inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte, cât și după nașterea sa”;

B. întrucât articolul 10 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap 
stipulează următoarele: „Statele părți reafirmă că fiecare ființă umană are dreptul 
inalienabil la viață și vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele 
cu dizabilități se bucură efectiv de acest drept în condiții de egalitate cu ceilalți”;

C. întrucât, în observațiile sale la proiectul de Comentariu general nr. 36 al Comitetului 
pentru Drepturile Omului cu privire la articolul 6 din Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 
a declarat că „legislația care permite explicit avortul pe criteriu de dizabilitate violează 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Chiar dacă 
afecțiunea este considerată letală, decizia rămâne în continuare motivată de existența 
dizabilității. Deseori, nu se poate spune dacă o dizabilitate este fatală. Experiența arată 
că diagnosticele de dizabilitate sunt adesea false. Chiar și atunci când diagnosticul nu 
este eronat, evaluarea perpetuează stereotipul conform căruia dizabilitatea este 
incompatibilă cu o viață de calitate”;

D. întrucât articolul 38 din Constituția Poloniei prevede că „Republica Polonă asigură 

1 JO C 468, 15.12.2016, p. 66.



RE\1218968RO.docx 3/4 PE661.494v01-00

RO

protecția juridică a vieții oricărei ființe umane”;

E. întrucât Curtea Constituțională a Poloniei a emis o hotărâre la 28 mai 1997 (K 26/96) în 
care se afirmă că „un stat democratic este obligat să protejeze viața umană în toate 
stadiile sale”;

F. întrucât, la 22 octombrie 2020, la inițiativa a 119 membri ai Parlamentului polonez din 
diferite partide politice, Curtea Constituțională a Poloniei a decretat ca fiind 
neconstituțională dispoziția Legii din 1993 privind planificarea familială, protecția 
fătului uman și condițiile legale de întrerupere a sarcinii, care permite avortul în cazurile 
în care teste prenatale sau alte considerente medicale au indicat o probabilitate ridicată 
de anomalii grave și ireversibile sau o boală incurabilă a fătului;

G. întrucât cazurile de malformații ale fătului sau de boli incurabile au constituit baza 
legală pentru 1 074 din cele 1 110 întreruperi de sarcină din 2019, în timp ce în restul 
cazurilor, sarcina constituia o amenințare pentru viața sau sănătatea femeii sau era 
rezultatul unui act interzis (de exemplu, viol), acestea fiind singurele cazuri permise de 
Legea din 1993 privind planificarea familială; întrucât marea majoritate a avorturilor s-
au realizat pe baza suspiciunii de anomalii neletale, precum sindromul Down;

H. întrucât unii dintre foștii președinți ai Curții Constituționale poloneze au declarat public 
că hotărârea este conformă cu Constituția Poloniei;

I. întrucât, după pronunțarea hotărârii, autoritățile poloneze au inițiat programe pentru a 
oferi soluții cuprinzătoare de sprijinire a femeilor însărcinate, inclusiv asistență specială 
pentru femeile care se confruntă cu sarcini complicate, alocând fonduri pentru testare și 
terapie prenatală (inclusiv terapii care salvează vieți în uterul mamei);

J. întrucât președintele Republicii Polone a inițiat un proces pentru a obține un compromis 
care să permită efectuarea avortului în cazurile cele mai grave și strict definite;

K. întrucât articolul 168 alineatul (7) din TFUE stipulează că „acțiunea Uniunii respectă 
responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, 
precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. 
Responsabilitățile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate și de 
îngrijire medicală, precum și repartizarea resurselor care sunt alocate acestora”;

L. întrucât Parlamentul a afirmat la 10 decembrie 2013 că „formularea și implementarea 
politicilor în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și al educației sexuale în școli 
este o competență a statelor membre”;

M. întrucât protestele de pe străzi din timpul pandemiei de COVID-19 riscă să ducă la 
exacerbarea situației, ratele de infectare fiind deja ridicate,

1. reafirmă că formularea și implementarea politicilor privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și educația sexuală în școli este o competență a 
statelor membre;

2. sprijină autoritățile poloneze legitime în găsirea unei soluții care să respecte viața 
tuturor și, de asemenea, să ajute mamele și familiile lor prin intermediul asistenței 
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medicale și de altă natură necesare pentru copiii cu dizabilități;

3. invită toate părțile să ia măsuri responsabile în timpul pandemiei pentru a evita creșterea 
numărului de infectări și decese cauzate de acestea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
Consiliului, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Poloniei, precum și guvernelor 
și parlamentelor statelor membre.


