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Alteração 1
Terry Reintke, Sylwia Spurek
em nome do Grupo Verts/ALE
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić
em nome do Grupo S&D
Eugenia Rodríguez Palop
em nome do Grupo The Left
Karen Melchior
em nome do Grupo Renew
Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0543/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Primeiro aniversário da proibição de facto do aborto na Polónia

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 I-A. Considerando que uma mulher 
grávida de 30 anos, chamada Izabela, 
morreu de choque sético em 22 de 
setembro de 2021 por os seus médicos não 
terem efetuado um aborto que lhe salvaria 
a vida, aguardando, em vez disso, a morte 
do feto no útero, devido às restrições ao 
aborto legal e ao efeito dissuasor destas 
restrições nos médicos na Polónia; que a 
sua morte deu origem a manifestações em 
várias cidades polacas e nas redes sociais 
sob o lema «Nem mais uma»;
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Alteração 2
Terry Reintke, Sylwia Spurek
em nome do Grupo Verts/ALE
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić
em nome do Grupo S&D
Eugenia Rodríguez Palop
em nome do Grupo The Left
Karen Melchior
em nome do Grupo Renew
Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0543/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Primeiro aniversário da proibição de facto do aborto na Polónia

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Lamenta profundamente a ausência, 
durante o último ano, de qualquer iniciativa 
ou proposta destinada a revogar a proibição 
de facto do aborto e as numerosas 
restrições ao acesso à saúde e aos direitos 
sexuais e reprodutivos no país;  reitera que 
a proibição de facto do aborto põe em risco 
a saúde e a vida das mulheres e recorda que 
o acesso universal aos cuidados de saúde e 
à saúde sexual e reprodutiva são direitos 
humanos fundamentais;

2. Lamenta profundamente a ausência, 
durante o último ano, de qualquer iniciativa 
ou proposta destinada a revogar a proibição 
de facto do aborto e as numerosas 
restrições ao acesso à saúde e aos direitos 
sexuais e reprodutivos no país; reitera que 
a proibição de facto do aborto põe em risco 
a saúde e a vida das mulheres e já 
provocou a morte de, pelo menos, uma 
mulher; recorda que o acesso universal aos 
cuidados de saúde e à saúde sexual e 
reprodutiva são direitos humanos 
fundamentais;
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Alteração 3
Terry Reintke, Sylwia Spurek
em nome do Grupo Verts/ALE
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić
em nome do Grupo S&D
Eugenia Rodríguez Palop
em nome do Grupo The Left
Karen Melchior
em nome do Grupo Renew
Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0543/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Primeiro aniversário da proibição de facto do aborto na Polónia

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insiste em que a prática de um 
aborto não deve ser de forma alguma 
criminalizada, uma vez que tal tem um 
efeito dissuasor nos médicos que, 
consequentemente, se abstêm de prestar 
serviços de saúde sexual e reprodutiva por 
receio de sanções penais, limitando assim 
os cuidados de saúde disponíveis para as 
mulheres e raparigas;  insta o Governo 
polaco a despenalizar completamente o 
aborto e a retirar do Direito penal qualquer 
referência ao aborto, a fim de garantir que, 
na prática, os médicos aceitem realizar 
abortos dentro dos limites previstos na 
legislação nacional, bem como a assegurar 
que as informações que fornece sobre o 
acesso ao aborto e a outros direitos sexuais 
e reprodutivos sejam objetivas e baseadas 
em dados concretos;

12. Insiste em que a prática de um 
aborto não deve ser de forma alguma 
criminalizada, uma vez que tal tem um 
efeito dissuasor nos médicos que, 
consequentemente, se abstêm de prestar 
serviços de saúde sexual e reprodutiva por 
receio de sanções penais, limitando assim 
os cuidados de saúde disponíveis para as 
mulheres e raparigas; considera alarmante 
que, devido a esta situação, os médicos 
tenham tendência a privilegiar a 
sobrevivência do feto em vez de salvarem 
a vida da mulher; insta o Governo polaco 
a garantir que «nem mais uma» mulher 
morra na Polónia devido à lei restritiva e 
a despenalizar completamente o aborto e a 
retirar do Direito penal qualquer referência 
ao aborto, a fim de garantir que, na prática, 
os médicos aceitem realizar abortos dentro 
dos limites previstos na legislação 
nacional, bem como a assegurar que as 
informações que fornece sobre o acesso ao 
aborto e a outros direitos sexuais e 
reprodutivos sejam objetivas e baseadas em 
dados concretos;
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