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Betreft: Uitspraak in verband met verbod op abortus in Polen

Op 22 oktober 2020 heeft het “constitutioneel hof” van Polen legale abortus in het geval van een 
ernstige afwijking bij de foetus ongrondwettelijk verklaard. Door deze uitspraak is legale abortus 
voortaan beperkt tot gevallen van verkrachting, incest of gevaar voor de gezondheid van de moeder. 
Dit komt er in de praktijk op neer dat 98 % van de abortussen die in Polen in het verleden zijn 
uitgevoerd voortaan verboden zijn. Vrouwen zullen voor een abortus een beroep moeten doen op 
andere EU-landen of niet-gereguleerde voorzieningen, op eigen risico.

Door deze ontwikkeling worden de meest fundamentele rechten en waarden van de EU in twijfel 
getrokken: menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten, het 
recht op eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit (artikel 3, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”)) en het recht op eerbiediging van het 
privéleven en van het familie- en gezinsleven (artikel 7 van het Handvest). Dit is volstrekt 
onaanvaardbaar.

1. Hoe denkt de Commissie het recht van vrouwen op toegankelijke en veilige abortus en hun 
lichamelijk zelfbeschikkingsrecht te waarborgen?

2. Hoe denkt de Commissie te reageren op de gerechtelijke uitspraak die in de praktijk neerkomt op 
een feitelijk verbod op abortus?

3. Hoe denkt de Commissie te waarborgen dat de lidstaten de grondrechten van vrouwen 
eerbiedigen?


