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Fråga för skriftligt besvarande  E-006085/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
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)

Angående: Hårt slag mot reproduktiva rättigheter i Polen mitt under den pågående krisen för 
rättsstaten

Den 22 oktober 2020 slog författningsdomstolen i Polen, som består av rättsstridigt utnämnda 
domare, fast att abort på grund av fosterskador strider mot författningen. Detta politiskt motiverade 
beslut är ännu en attack mot rättsstaten i Polen. Beslutet innebär i stort sett ett totalförbud mot abort, 
eftersom 97,6 % av de lagliga aborter som utfördes i Polen under 2019 gjordes på grund av 
fosterskador.

Kommissionen uppmanas därför att svara på följande frågor:

1. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta med avseende på Polens bristande 
genomförande av Europadomstolens domar om abort (brott mot artiklarna 3 och 8 i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, och mot R.R. mot Polen (2011)) som utgör en överträdelse av rättsstatsprincipen?

2. Med beaktande av yttrandet från FN:s kommitté mot tortyr, där det anges att nekad tillgång till 
säker och laglig abort är en form av tortyr1, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att 
förhindra ytterligare kränkningar av reproduktiva rättigheter i Polen?

3. Hur avser kommissionen att bemöta Polens agerande, som har en djupgående inverkan på 
kvinnor och deras hälsa, med beaktande av åtagandena i EU-strategin för jämställdhet 2020–
2025 om att uppnå ett jämställt Europa?

1 Avslutande iakttagelser avseende den sjunde periodiska rapporten om Polen, 2019.


