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Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris  P-006345/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Hotărârea Poloniei privind interzicerea avortului

La 22 octombrie 2020, „Curtea Constituțională” din Polonia a declarat neconstituțional avortul legal al 
fetușilor cu dizabilități grave. Hotărârea limitează avortul legal la cazurile de viol, incest sau atunci 
când sănătatea mamei este în pericol. Aceasta interzice efectiv 98 % din avorturile efectuate anterior 
în Polonia și obligă femeile să încerce să facă avort în alte țări ale UE sau în structuri nereglementate 
pe propriul risc.

Această evoluție aduce atingere drepturilor fundamentale de bază și valorilor fondatoare ale UE: 
demnitatea umană, libertatea, egalitatea și respectarea drepturilor omului, dreptul la respectarea 
integrității fizice și mentale [articolul 3 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (carta)] și dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7 din cartă). Acest lucru 
este profund inacceptabil.

1. Cum intenționează Comisia să garanteze dreptul femeilor la avorturi accesibile și în condiții de 
siguranță, precum și dreptul la autonomie corporală?

2. Cum intenționează Comisia să răspundă la hotărârea judecătorească, care instituie efectiv o 
interdicție de facto a avortului?

3. Cum intenționează Comisia să garanteze că statele membre respectă drepturile fundamentale 
ale femeilor?


