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Předmět: Zásah proti reprodukčním právům v Polsku v době přetrvávající krize v oblasti právního 
státu

Dne 22. října 2020 polský Ústavní soud složený z nezákonně jmenovaných soudců rozhodl, že umělé 
přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu je protiústavní. Toto politicky motivované rozhodnutí 
je dalším útokem na právní stát v Polsku. Představuje téměř úplný zákaz umělého přerušení 
těhotenství vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo v Polsku 97,6 % legálních potratů vykonáno z 
důvodu poškození plodu.

Vzhledem k výše uvedenému:

1. Jaké kroky podnikne Komise s ohledem na to, že Polsko neprovádí rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva týkající se přerušení těhotenství (konkrétně články 3 a 8 Evropské úmluvy o 
lidských právech a rozsudek ve věci R. R. v. Polsko (2011)), čímž porušuje zásady právního 
státu?

2. S ohledem na stanovisko výboru OSN proti mučení, podle kterého je odepření přístupu k 
bezpečnému a legálnímu ukončení těhotenství forma mučení1, jaká opatření přijme Komise s 
cílem zabránit dalšímu porušování reprodukčních práv v Polsku?

3. Jak hodlá Komise reagovat na polská opatření, která mají silný dopad na ženy a jejich zdraví, s 
ohledem na závazky přijaté ve strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, aby 
dosáhla rovného postavení žen a mužů v Evropě?

1 Závěrečné připomínky k sedmé pravidelné zprávě o Polsku, 2019.


