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W PARLAMENTACH EUROPY

39th sitting of the Sejm, 5–7 April 2017

że o podwójne obywatelstwo mogą się ubiegać przedstawiciele mniejszości narodowych, a to może wykorzystać Rosja.

Wznowiona debata o zakazie aborcji
Z inicjatywy sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w litewskim Sejmie po kilkuletniej przerwie
wznowiono debatę o zakazie aborcji.
Jeden z inicjatorów i autorów projektu, poseł AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński przypomina, że życie ludzkie chroni konstytucja, a zaczyna się ono w momencie
poczęcia. Tymczasem – jak zaznacza poseł – „w kraju
wciąż obowiązuje przyjęte jeszcze w okresie sowieckim
rozporządzenie zezwalające na przerwanie ciąży do 12.
tygodnia”.
Podczas dyskusji w Sejmie projekt AWPL-ZChR o zakazie aborcji poparł Vygantas Malinauskas, przedstawiciel
Konferencji Episkopatu Litwy. Zaznaczył, że „omawiany
dokument pod względem prawnym jest zgodny z aktami
litewskimi i unijnymi”.
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Przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej opowiedziało się Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Litwy. Podczas
dyskusji wiceminister Aušra Bilotienė Motiejūnienė powiedziała, że liczba dokonywanych na Litwie aborcji stale
się zmniejsza, a wprowadzenie zakazu może prowadzić do
zwiększenia liczby nielegalnych zabiegów. Poinformowała,
że od 1994 r. liczba zabiegów aborcyjnych zmniejszyła się
w kraju dziewięciokrotnie: w 1992 r. dokonano ich ponad
40 tys., w 2002 r. – ponad 12 tys., a w 2015 r. – około 4 tys.
„Powinniśmy raczej koncentrować się na edukacji seksualnej i dostępności antykoncepcji” – powiedziała.
Omawiany projekt ustawy AWPL-ZChR jest kolejną próbą zakazu aborcji. W 2008 r. Sejm zaaprobował
w pierwszym czytaniu ustawę o ochronie życia poczętego, jednak nie powróciła ona już pod obrady. W 2013 r.
projekt ustawy zgłosili posłowie AWPL. W pierwszym czytaniu został on przyjęty przewagą zaledwie dwóch głosów, następnie trafił pod obrady rządu socjaldemokratów,
który go odrzucił. Obecnie Sejm powrócił do projektu
ustawy AWPL-ZChR.
Aleksandra Akińczo

Autorzy zdjęć: Krzysztof Białoskórski, Paweł Kula, Rafał Zambrzycki, Jerzy Woźniak, Marian Bielecki (pap),
Adam Tuchliński (rpeporter), Alfred Sipa (east news), archiwum Wejman Gallery, SPUTNIK (east news),
parlament Austrii, parlament Węgier, Parlament Europejski

Considered in the first reading
■ the Government’s bill amending particular acts in relation to the tasks of the organs of public administration
as regards specific public registers (referred to Digitalisation, Innovation and Modern Technologies Committee);
■ the Government’s bill amending the act on the system
of social insurance and the act which itself amended the
Labour Code and some related acts (referred to Social
Policy and Family Committee);
■ the Deputies’ bill amending the Tax Ordinance and
some related acts (referred to Public Finances Committee);
■ the Deputies’ bill amending the act on the goods and
services tax (referred to Public Finances Committee);
■ the Deputies’ bill amending the Code of Civil Procedure (referred to the Special Committee for codification
changes).
Rejected in the first reading
■ the Deputies’ bill amending the Tax Ordinance;
■ the Deputies’ bill on the Poznań Metropolitan Area
Association;
■ the Deputies’ bill amending the act on the personal
income tax.
Considered in the second reading
■ the Deputies’ bill amending the Environment Protection Law (referred once more to Environment Protection,
Natural Resources and Forestry Committee);
■ the Deputies’ bill amending the Pharmaceutical Law
(referred once more to the Special Committee for deregulation, with a suggestion to consult Health Committee).
Passed acts
■ on the National Celebration of the 100th Anniversary
of Regaining Independence by the Republic of Poland;
■ amending the Code of Administrative Procedure and
some related acts;
■ amending the act on the excise duty;
■ amending specific acts in order to facilitate the recovery of claims;
■ on the metropolitan area association in the Silesian
Voivodeship;
■ amending the act on the functioning of the black coal
mining industry.

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
■ amending the act on patent attorneys (the Senate’s
amendments were accepted);
■ amending the act on health care benefits financed out
of public funds (the Senate’s amendment was accepted);
■ on the exchange of tax information with other countries (the Senate’s amendments were accepted);
■ on the system of monitoring the road transport of
goods (the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on the turnover of financial instruments and some related acts (the Senate’s amendments
were accepted);
■ on particular principles for the removal of legal effects
of reprivatisation decisions relating to Warsaw properties passed in breach of law (the Senate’s amendments
were accepted);
■ amending the act on the personal income tax and
the Penal Fiscal Code (the Senate’s amendments were
accepted).
Adopted resolutions
■ amending the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland;
■ honouring the memory of professor Marian Raciborski on the 100th anniversary of his death;
■ concerning increasing the concern for the sobriety of
the Nation;
■ concerning the election of the new personal composition of the European Union Affairs Committee;
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees;
■ concerning not granting the consent to bring Deputy
Patryk Jaki to criminal accountability for the action specified in the motion of personal prosecutor Robert Kropiwnicki of 7 March 2016, supplemented on 18 April 2016.
Government’s current information
■ concerning the state of the staff in the Polish diplomacy.
Government’s information
■ the information of the Minister of Health on the system
of the basic hospital provision of health care benefits.

