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Θέμα: Απόφαση της Πολωνίας για την απαγόρευση των αμβλώσεων

Στις 22 Οκτωβρίου 2020, το «Συνταγματικό Δικαστήριο» της Πολωνίας αποφάνθηκε ότι ο νόμος που 
επιτρέπει την άμβλωση εμβρύων με σοβαρές δυσπλασίες είναι αντισυνταγματικός. Σύμφωνα με την 
εν λόγω απόφαση, η άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή απειλής για 
την υγεία της μητέρας. Αυτό σημαίνει ότι το 98 % των αμβλώσεων που πραγματοποιούνταν μέχρι 
πρόσφατα στην Πολωνία είναι πρακτικά απαγορευμένες και ότι, επομένως, οι γυναίκες θα 
αναγκάζονται να υποβάλλονται σε άμβλωση, σε άλλες χώρες της ΕΕ ή σε μη ρυθμιζόμενες 
εγκαταστάσεις, με δική τους ευθύνη.

Η εξέλιξη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες της 
ΕΕ: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, το δικαίωμα στη σωματική και πνευματική ακεραιότητα [άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης)] και το δικαίωμα στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του Χάρτη). Αυτό είναι απολύτως 
απαράδεκτο.

1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών σε προσβάσιμες και 
ασφαλείς αμβλώσεις, καθώς και το δικαίωμα στη σωματική αυτονομία;

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιδράσει στην εν λόγω δικαστική απόφαση, η οποία ισοδυναμεί 
ουσιαστικά με de facto απαγόρευση της άμβλωσης;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των γυναικών;


