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Alteração 5
Nikolaj Villumsen
em nome do Grupo The Left

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 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta o Conselho e a Comissão a 
disponibilizarem financiamento adequado 
às organizações da sociedade civil 
nacionais e locais, a fim de promover o 
apoio de base à democracia, ao Estado de 
direito e aos direitos fundamentais nos 
Estados-Membros, nomeadamente na 
Polónia;  solicita que a Comissão assegure 
um apoio imediato e direto aos programas 
e às organizações da sociedade civil 
polacas que trabalham para garantir a 
proteção da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem ações de 
sensibilização e sessões de formação em 
matéria de SDSR através de programas de 
financiamento; congratula-se com o apoio 
de alguns Estados-Membros no sentido de 
prestar assistência a organizações da 
sociedade civil que ajudam as mulheres 
polacas a terem acesso à SDSR e incentiva 
outros Estados-Membros a procederem do 
mesmo modo; insta os Estados-Membros a 
cooperarem de forma mais eficaz, a fim de 
facilitar o acesso transfronteiras ao aborto;

11. Insta o Conselho e a Comissão a 
disponibilizarem financiamento adequado 
às organizações da sociedade civil 
nacionais e locais, a fim de promover o 
apoio de base à democracia, ao Estado de 
direito e aos direitos fundamentais nos 
Estados-Membros, nomeadamente na 
Polónia; solicita que a Comissão assegure 
um apoio imediato e direto aos programas 
e às organizações da sociedade civil 
polacas que trabalham para garantir a 
proteção da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem ações de 
sensibilização e sessões de formação em 
matéria de SDSR através de programas de 
financiamento; congratula-se com o apoio 
de alguns Estados-Membros no sentido de 
prestar assistência a organizações da 
sociedade civil que ajudam as mulheres 
polacas a terem acesso à SDSR e incentiva 
outros Estados-Membros a procederem do 
mesmo modo; insta os Estados-Membros a 
cooperarem de forma mais eficaz, a fim de 
facilitar o acesso transfronteiras ao aborto, 
por exemplo, permitindo que as mulheres 
polacas beneficiem de um acesso gratuito 
e seguro ao aborto nos sistemas nacionais 
de saúde;
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