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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita  P-006345/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Marianne Vind (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Tanja Fajon (S&D), 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Juozas Olekas (S&D), Maria-
Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), 
Karin Karlsbro (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Christel Schaldemose (S&D), Andrus Ansip 
(Renew), Milan Brglez (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Linea Søgaard-Lidell (Renew), 
Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Heléne Fritzon (S&D), Leila 
Chaibi (GUE/NGL), Johan Danielsson (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriele 
Bischoff (S&D), Jytte Guteland (S&D), Nora Mebarek (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), 
Rovana Plumb (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D), 
Vera Tax (S&D), Radka Maxová (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Miroslav Číž (S&D), 
Malin Björk (GUE/NGL)

Assunto: Acórdão de proibição do direito ao aborto na Polónia

Em 22 de outubro de 2020, o «Tribunal Constitucional» da Polónia declarou inconstitucional o aborto 
legal em caso de malformações graves do feto. O acórdão limita o aborto legal a casos de violação, 
incesto ou risco para a saúde da mãe. Tal proíbe, efetivamente, 98 % dos abortos anteriormente 
praticados na Polónia e força as mulheres a procurar serviços de aborto noutros países da UE ou em 
clínicas não regulamentadas, por sua conta e risco.

Esta decisão põe em causa os direitos mais fundamentais e os valores fundadores da UE: a 
dignidade humana, a liberdade, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos, o direito ao respeito 
pela integridade física e mental (artigo 3.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia («a Carta»)) e o direito ao respeito pela vida privada e familiar (artigo 7.º da Carta). É 
profundamente inaceitável.

1. Como tenciona a Comissão garantir o direito das mulheres a abortos acessíveis e seguros, bem 
como o direito à autonomia física?

2. Como tenciona a Comissão dar resposta a este acórdão do tribunal que proíbe, de facto, o 
aborto?

3. Como tenciona a Comissão garantir que os Estados-Membros respeitem os direitos 
fundamentais das mulheres?


