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Poprawka 4
Frances Fitzgerald
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0299/2022
S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Globalne zagrożenia dla prawa do aborcji

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Komitet ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet 
stwierdził, że penalizacja usług 
aborcyjnych nie działa odstraszająco; 
mając na uwadze, że – jak stwierdziła 
grupa robocza ONZ ds. przeciwdziałania 
dyskryminacji kobiet i dziewcząt – tam, 
gdzie aborcja jest uznawana za 
przestępstwo i podlega ograniczeniom 
prawnym, bezpieczne przerwanie ciąży nie 
jest możliwe dla wszystkich kobiet ze 
względu na ich sytuację społeczno-
gospodarczą, a tym samym staje się 
przywilejem kobiet o korzystnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, podczas gdy 
kobiety o ograniczonych zasobach są 
zmuszone do uciekania się do 
niebezpiecznych i nielegalnych aborcji 
zagrażających ich życiu i zdrowiu; mając 
na uwadze, że według WHO „odsetek 
niebezpiecznych aborcji jest znacznie 
wyższy w krajach, w których obowiązują 
bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące 
aborcji, niż w krajach, w których 
obowiązują mniej restrykcyjne przepisy”10;

_________________
10 https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/abortion 

B. mając na uwadze, że Komitet ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet 
stwierdził, że penalizacja usług 
aborcyjnych nie działa odstraszająco; 
mając na uwadze, że – jak stwierdziła 
grupa robocza ONZ ds. przeciwdziałania 
dyskryminacji kobiet i dziewcząt – tam, 
gdzie aborcja jest uznawana za 
przestępstwo i podlega ograniczeniom 
prawnym, bezpieczne przerwanie ciąży nie 
jest możliwe dla wszystkich kobiet ze 
względu na ich sytuację społeczno-
gospodarczą, a tym samym staje się 
wyraźnym wyzwaniem dla kobiet o 
ograniczonych zasobach, które są 
zmuszone do uciekania się do 
niebezpiecznych i nielegalnych aborcji 
zagrażających ich życiu i zdrowiu; mając 
na uwadze, że według WHO „odsetek 
niebezpiecznych aborcji jest znacznie 
wyższy w krajach, w których obowiązują 
bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące 
aborcji, niż w krajach, w których 
obowiązują mniej restrykcyjne przepisy”10;

_________________
10 https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/abortion 
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa rząd USA lub inne właściwe 
władze USA do uregulowania kwestii 
odmowy świadczenia zgodnych z prawem 
usług aborcyjnych przez podmioty 
świadczące usługi medyczne, w tym na 
podstawie klauzuli sumienia, w sposób, 
który nie pozbawi kobiet dostępu do 
aborcji;

11. uznaje, że z przyczyn osobistych 
każdy amerykański lekarz może powołać 
się na klauzulę sumienia; podkreśla 
jednak, że klauzula sumienia nie może 
kolidować z prawem pacjenta do pełnego 
dostępu do opieki zdrowotnej i usług 
zdrowotnych; wzywa państwa 
członkowskie i podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną do uwzględnienia takich 
okoliczności w ramach świadczenia usług 
opieki zdrowotnej na konkretnych 
obszarach geograficznych;
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. potępia fakt, że kobiety nie mają 
dostępu do usług aborcyjnych ze względu 
na powszechną w niektórych państwach 
członkowskich praktykę odmawiania przez 
lekarzy, a w niektórych przypadkach przez 
całe instytucje medyczne, świadczenia 
usług zdrowotnych na podstawie klauzuli 
„sumienia”, co prowadzi do odmowy 
opieki aborcyjnej ze względu na religię lub 
sumienie oraz zagraża życiu i prawom 
kobiet; zauważa, że klauzula ta jest 
również często stosowana w sytuacjach, w 
których najmniejsze opóźnienie może 
zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta;

30. potępia fakt, że kobiety nie mają 
dostępu do usług aborcyjnych ze względu 
na powszechną w niektórych państwach 
członkowskich praktykę odmawiania przez 
lekarzy, a w niektórych przypadkach przez 
całe instytucje medyczne, świadczenia 
usług zdrowotnych na podstawie klauzuli 
sumienia, co prowadzi do odmowy opieki 
aborcyjnej ze względu na religię lub 
sumienie oraz zagraża życiu i prawom 
kobiet; zauważa, że klauzula ta jest 
również często stosowana w sytuacjach, w 
których najmniejsze opóźnienie może 
zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta;
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