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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu 
aborcji w Polsce
(2021/2925(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 10 grudnia 1948 r.,

– uwzględniając Deklarację praw dziecka ONZ z 1959 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r.,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 168 ust. 7,

– uwzględniając swoją rezolucję z 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie1,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że preambuła Konwencji ONZ o prawach dziecka, w duchu 
Deklaracji praw dziecka, stanowi, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną 
oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, 
zarówno przed, jak i po urodzeniu”;

B. mając na uwadze, że art. 10 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
stanowi: „Państwa strony potwierdzają, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo 
do życia, i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa, na równych zasadach z 
innymi osobami”;

C. mając na uwadze, że odnosząc się do projektu komentarza ogólnego nr 36 Komitetu 
Praw Człowieka do art. 6 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, 
Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdził: „Przepisy, które wyraźnie 
zezwalają na aborcję w przypadku wad płodu, naruszają Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych. Nawet jeśli stan płodu zostanie uznany za letalny, decyzję i tak 
podejmuje się na podstawie wady płodu. Często nie można stwierdzić, czy dana wada 
jest śmiertelna. Doświadczenie pokazuje, że ocena wady płodu jest często błędna, a 
nawet jeśli nie jest błędna, to utrwala stereotyp, że niepełnosprawność wyklucza 
możliwość prowadzenia dobrego życia”;

1 Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 66.
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D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”;

E. mając na uwadze, że w orzeczeniu (K 26/96) wydanym 28 maja 1997 r. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził: „życie ludzkie [...] w demokratycznym państwie prawa musi 
pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”;

F. mając na uwadze, że 22 października 2020 r., na wniosek 119 posłów do Sejmu 
reprezentujących różne partie polityczne, Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niekonstytucyjny przepis ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszcza aborcję, 
kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej 
choroby płodu;

G. mając na uwadze, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie został 
opublikowany i wszedł w życie 27 stycznia 2021 r.;

H. mając na uwadze, że art. 168 ust. 7 TFUE stanowi: „Działania Unii są prowadzone 
w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej. Obowiązki państw członkowskich obejmują zarządzanie usługami 
zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również podział przeznaczonych na nie zasobów”;

I. mając na uwadze, że 10 grudnia 2013 r. Parlament Europejski stwierdził, że „określanie 
i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i związanych z 
nim praw oraz edukacji seksualnej w szkołach należą do kompetencji państw 
członkowskich”;

J. mając na uwadze, że prawo do aborcji nie należy do powszechnych praw człowieka i 
nie zostało ujęte w żadnym prawnie wiążącym traktacie prawa międzynarodowego;

1. przypomina, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego i związanych z nim praw oraz edukacji seksualnej w szkołach należą do 
kompetencji państw członkowskich;

2. popiera prawowite władze polskie dążące do znalezienia rozwiązania respektującego 
prawo każdej osoby do życia oraz dającego matkom i ich rodzinom wsparcie, w tym 
pomoc medyczną, niezbędne dzieciom z niepełnosprawnościami;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski, jak również rządom i 
parlamentom państw członkowskich.


