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Przedmiot: Orzeczenie w sprawie zakazu aborcji w Polsce

W dniu 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce uznał legalne usuwanie płodów z 
poważną niepełnosprawnością za niezgodne z konstytucją. Orzeczenie to ogranicza legalną aborcję 
do przypadków gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia zdrowia matki. W rzeczywistości oznacza to zakaz 
aborcji w 98% przypadków, w jakich była ona wcześniej przeprowadzana w Polsce, i zmusza kobiety 
do poszukiwania możliwości przerwania ciąży w innych krajach UE lub na własne ryzyko w ośrodkach 
nieobjętych regulacją.

Sytuacja ta stanowi wyzwanie dla najbardziej podstawowych praw i wartości UE, mianowicie 
godności ludzkiej, wolności, równości i poszanowania praw człowieka, prawa do poszanowania 
integralności fizycznej i psychicznej (art. 3 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) oraz 
prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7 karty). Jest to zdecydowanie nie do 
przyjęcia.

1. W jaki sposób Komisja zamierza zapewnić kobietom prawo do dostępnych i bezpiecznych metod 
przerywania ciąży, a także prawo do autonomii cielesnej?

2. W jaki sposób Komisja zamierza zareagować na orzeczenie sądu, które faktycznie wprowadza 
zakaz aborcji?

3. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować przestrzeganie przez państwa członkowskie 
praw podstawowych kobiet?


