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Předmět: Soudní rozhodnutí o zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku

Polský „ústavní soud“ dne 22. října 2020 rozhodl, že legální umělé přerušení těhotenství v případě 
závažného postižení plodu je protiústavní. Rozhodnutí omezuje legální umělé přerušení těhotenství 
na případy znásilnění, incestu nebo ohrožení zdraví matky. To fakticky zakazuje 98 % interrupcí, 
které byly dosud v Polsku prováděny, a nutí ženy k tomu, aby na vlastní riziko vyhledávaly tento 
zákrok v jiných zemích EU nebo v neregulovaných zařízeních.

Tento vývoj ohrožuje nejzákladnější práva a základní hodnoty EU: lidskou důstojnost, svobodu, 
rovnost a dodržování lidských práv, právo na respektování fyzické a duševní nedotknutelnosti (čl. 3 
odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“)) a právo na respektování 
soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny). To je naprosto nepřijatelné.

1. Jak hodlá Komise zajistit právo žen na přístupné a bezpečné umělé přerušení těhotenství a jejich 
právo na tělesnou autonomii?

2. Jak hodlá Komise reagovat na soudní rozhodnutí, kterým se de facto zavádí zákaz umělého 
přerušení těhotenství?

3. Jak hodlá Komise zaručit, aby členské státy dodržovaly základní práva žen?


