
PE661.227v01-00

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-006085/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), 
Anna Cavazzini (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Yannick Jadot 
(Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Patrick 
Breyer (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mikuláš Peksa 
(Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), 
Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Alviina Alametsä 
(Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Philippe Lamberts 
(Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Saskia Bricmont 
(Verts/ALE)

Om: Angreb på reproduktive rettigheder i Polen midt under den nuværende krise angående 
retsstatsprincippet

Den 22. oktober 2020 traf Polens forfatningsdomstol, der bestod af ulovligt udnævnte dommere, 
afgørelse om, at abort i tilfælde af fosterskader er forfatningsstridig. Den politisk motiverede afgørelse 
er endnu et angreb på retsstatsprincippet i Polen. Afgørelsen svarer til et næsten totalt forbud mod 
abort, eftersom 97,6 % af de lovlige svangerskabsafbrydelser, der blev foretaget i Polen i 2019, var 
på grund af fosterskader.

Kommissionen bedes derfor besvare følgende:

1. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med hensyn til Polens manglende 
gennemførelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme om abort 
(overtrædelse af artikel 3 og artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og R.R. 
mod Polen (2011)), der udgør en overtrædelse af retsstatsprincippet?

2. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at forhindre yderligere krænkelser af 
reproduktive rettigheder i Polen under hensyntagen til udtalelsen fra FN's Komité mod Tortur, 
hvori det hedder, at nægtelse af adgang til sikker og lovlig abort er en form for tortur1?

3. Hvordan agter Kommissionen at reagere på Polens foranstaltninger, som har en dybtgående 
indvirkning på kvinder og deres sundhed, under hensyntagen til de forpligtelser, der er givet 
udtryk for i EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 med henblik på at 
opnå et Europa med ligestilling mellem kønnene?

1 afsluttende bemærkninger om den syvende periodiske rapport om Polen, 2019.


