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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE WIODĄCY W SKALI KRAJU PAKIET USTAW
O OCHRONIE PRAWA ABORCYJNEGO I PRAWA REPRODUKCYJNEGO DLA
WSZYSTKICH
Kompleksowy pakiet sześciu ustaw zapewnia ochronę zarówno pacjentom, jak i
świadczeniodawcom w oczekiwaniu na ostateczną decyzję Sądu Najwyższego w
sprawie Dobbs przeciwko Jackson
Ustawa S.9039A/A.10094A wprowadza powództwo z tytułu bezprawnego
naruszenia praw chronionych
Ustawa S.9077A/A.10372A dotyczy ochrony prawnej osób świadczących usługi
aborcyjne
Ustawa S.9079B/A.9687B wprowadza zakaz wnoszenia oskarżeń o niewłaściwe
postępowanie przeciwko lekarzom świadczącym usługi w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego pacjentkom zamieszkałym w stanach, w których takie usługi są
legalne
Ustawa S.9080B/A.9718B wprowadza zakaz podejmowania przez towarzystwa
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce lekarskiej
niekorzystnych działań wobec osób świadczących usługi w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego, które zapewniają opiekę prawną
Ustawa S.9384A/A.9818A dotyczy włączenia osób wykonujących aborcję i
pacjentek do Programu Poufności Adresów
Ustawa S.470/A.5499 przewiduje przeprowadzenie badania w celu sprawdzenia
niezaspokojonych potrzeb w zakresie zdrowia i zasobów oraz wpływu ośrodków
opieki nad kobietami ciężarnymi o ograniczonym dostępie do usług
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś wiodący w skali kraju pakiet ustaw, który ma
na celu natychmiastową ochronę praw pacjentek i wzmocnienie pozycji usługodawców
świadczących usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w oczekiwaniu na ostateczną
decyzję Sądu Najwyższego w sprawie dostępu do aborcji. Celem ustawy jest
rozwiązanie wielu problemów prawnych, które pojawiły się po opublikowaniu przez Sąd

Najwyższy opinii w sprawie Dobbs przeciwko Jackson, uchylającej przełomową decyzję
w sprawie Roe przeciwko Wade w przeddzień 50. rocznicy jej wydania. Gubernator
Hochul podpisała ustawy w historycznym budynku Great Hall of Cooper Union, w
towarzystwie liderki większości Senatu Andrei Stewart-Cousins, marszałka Carla
Heastie, kluczowych partnerów w legislaturze stanowej, a także organizacji i obrońców
aborcji oraz zdrowia reprodukcyjnego.
„Prawa reprodukcyjne to prawa człowieka, a dzisiaj podpisujemy przełomową ustawę,
która jeszcze bardziej je chroni oraz wszystkich tych, którzy chcą mieć do nich dostęp w
stanie Nowy Jork. Kobiety w stanie Nowy Jork nigdy nie będą zmuszane przez rząd do
donoszenia ciąży. Nie tutaj. Nie teraz. Nigdy”, powiedziała gubernator Hochul. „Dziś
podejmujemy działania, które mają na celu ochronę naszych usługodawców przed
odwetowymi działaniami ze strony stanów antyaborcyjnych i zapewnienie, że stan Nowy
Jork zawsze będzie bezpieczną przystanią dla osób poszukujących opieki medycznej w
zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Stan Nowy Jork zawsze był latarnią morską dla tych,
którzy pragną wolności. Chcę, aby świat usłyszał – głośno i wyraźnie – że to się nie
zmieni”.
„W stanie Nowy Jork nie pozwolimy na to, by Sąd Najwyższy cofnął lata postępu,
odbierając kobietom prawo do decydowania o własnym ciele”, powiedział
wicegubernator Antonio Delgado. „Zapewnimy kobietom w stanie Nowy Jork
bezpieczną przystań dzięki podpisanemu dziś pakietowi ustaw, które chronią prawa
pacjentek i wzmacniają pozycję osób świadczących usługi w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego. Władze stanu Nowy Jork nigdy nie zaprzestaną walki o to, by kobiety,
które szukają bezpiecznych i dostępnych usług aborcyjnych, mogły je otrzymać”.
Liderka większości Andrea Stewart Cousins powiedziała: „Ujawniono opinię Sądu
Najwyższego o unieważnieniu wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade, która
wstrząsnęła całym narodem. Odebranie prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji
zaszkodzi zdrowiu kobiet i sprawi, że staną się one obywatelkami drugiej kategorii, bez
prawa do decydowania o swoim ciele. Od momentu uzyskania większości w Senacie w
2019 roku, Demokratyczna Większość aktywnie działa na rzecz ochrony praw
reprodukcyjnych mieszkańców stanu Nowy Jork i ponownie staniemy na czele działań
mających na celu zagwarantowanie praw reprodukcyjnych i ochronę kobiet w tym stanie
przed szkodliwą polityką wdrażaną w całym kraju. Dziękuję gubernator Hochul,
marszałkowi Heastie i wszystkim moim członkom z Konferencji Demokratycznej za
zapewnienie, że nasze prawa pozostają w mocy”.
Marszałek Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Decyzje dotyczące zdrowia
reprodukcyjnego powinny być podejmowane między pacjentem a jego lekarzem.
Podpisane dziś ustawy zapewnią pracownikom służby zdrowia, którzy wykonują te
ważne i ratujące życie praktyki, ochronę przed odwetem ze strony stanów
ograniczających te prawa. Dziękuję gubernator Hochul, liderce większości Senatu,
Stewart-Cousins, oraz moim kolegom z większości w Zgromadzeniu za wspólną pracę,
dzięki której udało się to osiągnąć. Będziemy kontynuować walkę o ochronę autonomii
cielesnej kobiet, ich prawa do podejmowania własnych decyzji w zakresie opieki

zdrowotnej, a także lekarzy, pielęgniarek i wszystkich tych, którzy zapewniają kobietom
dostęp do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej”.
Ustawy S.9039A/A.10094A określają zasady postępowania w przypadku bezprawnej
ingerencji w prawa chronione. Umożliwi to osobom fizycznym wniesienie pozwu
przeciwko komuś, kto pozwał je lub wniósł przeciwko nim oskarżenie za ułatwianie,
pomoc lub uzyskanie usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego lub opieki
endokrynologicznej zgodnie z prawem stanu Nowy Jork.
Ustawa S.9077A/A.10372A ma na celu zapewnienie pewnej ochrony prawnej osobom
świadczącym usługi aborcyjne, osobom, które pomagają innym w uzyskaniu aborcji lub
osobom, które same przeprowadzają aborcję. Projekt ustawy zapewnia tę ochronę
poprzez stworzenie ustawowego wyjątku dla ekstradycji przestępstw związanych z
aborcją, zakazanie sądom współpracy w sprawach cywilnych i karnych poza granicami
kraju, które wynikają z aborcji dokonanych legalnie w jego granicach, oraz zapewnienie
ochrony sądowej poprzez zakazanie organom ścigania współpracy w dochodzeniach
prowadzonych przez stany antyaborcyjne w sprawie aborcji, które odbyły się legalnie.
Ustawa S.9079B/A.9687B wprowadza zakaz stawiania lekarzom opieki zdrowotnej
zarzutów popełnienia wykroczenia zawodowego na podstawie tego, że działając w
ramach zakresu swojej praktyki, wykonali, zalecili lub zapewnili usługi w zakresie opieki
zdrowotnej nad pacjentami związanej z reprodukcją, którzy mieszkają w stanie, w
którym takie usługi są legalne.
Ustawa S.9080B/A.9718B wprowadza zakaz podejmowania przez firmy
ubezpieczeniowe wszelkich działań przeciwko osobom wykonującym aborcję lub
świadczącym usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, które przeprowadzają aborcję
lub świadczą usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, które są legalne w stanie
Nowy Jork, na osobach pochodzących spoza tego stanu.
Ustawa S.9384A/A.9818A upoważnia osoby świadczące usługi w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego, pracowników, wolontariuszy, pacjentów lub członków najbliższej
rodziny osób świadczących usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego do zapisania się
do stanowego programu poufności adresów w celu ochrony przed zagrożeniami.
Ustawa S.470/A.5499 nakazuje komisarzowi Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork
przeprowadzenie badań i wydanie raportu na temat niezaspokojonych potrzeb
zdrowotnych i zasobów, z jakimi borykają się kobiety ciężarne w stanie Nowy Jork, oraz
wpływu ośrodków dla kobiet ciężarnych o ograniczonym dostępie do usług. Dzięki temu
mieszkańcy stanu Nowy Jork mają dostęp do informacji i zasobów niezbędnych do
zajścia w zdrową ciążę z pozytywnym wynikiem.
Senator stanu, Alessandra Biaggi, powiedziała: „Dziś stan Nowy Jork jest o krok
bliżej do tego, by stać się prawdziwym sanktuarium dla osób poszukujących opieki
zdrowotnej, bez względu na okoliczności. Podczas gdy inne stany dążą do
kryminalizacji aborcji i opieki w zakresie akceptacji tożsamości płciowej, w stanie Nowy

Jork nadal potwierdzamy swoje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości
reprodukcyjnej i służymy jako wzór dla reszty naszego kraju. Ustawa FIRE HATE Act
będzie chronić osoby, które przyjeżdżają do stanu Nowy Jork, aby poddać się aborcji
lub skorzystać z opieki medycznej zapewniającej akceptację ich tożsamościowi płciowej
– gwarantując, że każdy, niezależnie od pochodzenia, zawsze ma prawo do opieki
medycznej. Pragnę podziękować gubernator Hochul, posłowi Burdickowi oraz moim
kolegom z Legislatury za nadanie priorytetu tej kluczowej ustawie i zapewnienie, że
stan Nowy Jork pozostanie bezpieczną przystanią dla opieki związanej ze zdrowiem
reprodukcyjnym”.
Senator stanu, Cordell Cleare, powiedziała: „Jako liderka większości Senackiej
Komisji ds. Kobiet (Senate Women's Issues Committee) jestem bardzo dumna, że nasz
stan podejmuje dziś szereg aktywnych kroków, aby zapewnić ochronę podstawowych
praw człowieka do zdrowia, bezpieczeństwa i wyboru w zakresie reprodukcyjnej opieki
zdrowotnej. Te wspólne działania, w tym mój projekt ustawy o poufności adresów
(S.9384-A), przyczynią się do tego, że stan Nowy Jork będzie bezpieczną przystanią
dla równości, sprawiedliwości oraz równych praw i korzyści dla wszystkich”.
Senator stanu, Michelle Hinchey, powiedziała: „W obliczu zbliżającego się obalenia
wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe i szybkich działań podejmowanych przez
stany w całym kraju w celu kryminalizacji zdrowia reprodukcyjnego, walczymy o to, aby
bez względu na to, co stanie się na szczeblu federalnym, zapewnić, że stan Nowy Jork
będzie bezpiecznym miejscem dla wszystkich osób wykonujących i poszukujących
zabiegów aborcyjnych. Jestem dumna, że mogę poprzeć projekt ustawy, będący
częścią tego krytycznego pakietu legislacyjnego, który chroni lekarzy przed działaniami
odwetowymi, jeśli dokonają aborcji u pacjentki, której rodzimy stan zdelegalizował tę
niezbędną opiekę zdrowotną. Zawsze będę walczyć o ochronę i rozszerzenie dostępu
do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej i jestem dumna, że wraz z moimi kolegami i
gubernator Hochul mogę dziś potwierdzić, że każda osoba potrzebująca aborcji może ją
bezpiecznie wykonać w stanie Nowy Jork”.
Senator stanu, Brad Hoylman, powiedział: „Obecnie stan Nowy Jork jest liderem w
kraju w zakresie ochrony prawa do decydowania o własnym ciele. Prawa reprodukcyjne
są przedmiotem ataków w całym kraju, ale ustawy, które podpisuje dziś gubernator
Hochul, zapewniają mieszkańcom stanu Nowy Jork prawo do dokonywania najlepszego
wyboru dla nich i ich rodzin, a nasz stan stanie się bezpiecznym schronieniem dla
kobiet w całym kraju, które mogą z tego prawa korzystać. Jestem dumny z tego, że mój
projekt ustawy o ośrodkach dla kobiet w ciąży o ograniczonym dostępie do usług
(Limited Services Pregnancy Center), autorstwa członka Zgromadzenia Glick, S.470,
został przyjęty jako część tego pakietu. Projekt ustawy zobowiązuje komisarza ds.
zdrowia do zbadania i przedstawienia raportu na temat nielicencjonowanych, często
wprowadzających w błąd placówek, które oferują usługi związane z ciążą, ale nie
zapewniają kompleksowej reprodukcyjnej opieki zdrowotnej ani nie wydają
odpowiednich skierowań. Ośrodki te często są bardziej zainteresowane forsowaniem
własnego programu niż tym, co jest najlepsze dla zdrowia pacjentki, przez co tracą
cenny czas kobiet w ciąży, które mogą rozważać aborcję. Ta ustawa pomoże

zidentyfikować Projekt ustawy pomoże zidentyfikować niezaspokojone potrzeby w
zakresie zdrowia i zasobów, z jakimi borykają się ciężarne w stanie Nowy Jork, a także
wpływ tych ośrodków na możliwość uzyskania przez nie dokładnych, nie wymuszonych
informacji na temat opieki zdrowotnej oraz terminowego dostępu do usług”.
Senator stanu, Anna Kaplan, powiedziała: „Ze względu na to, że sprawa Roe wciąż
pozostaje nierozstrzygnięta, republikańskie najbardziej stany w całym kraju z zapałem
korzystają z możliwości ograniczenia dostępu kobiet do reprodukcyjnej opieki
zdrowotnej, a wiele z nich wypowiada wojnę lekarzom świadczącym usługi w zakresie
zdrowia reprodukcyjnego. W stanie Nowy Jork bronimy praw kobiet do dostępu do
reprodukcyjnej opieki zdrowotnej i opowiadamy się za prawem lekarzy do świadczenia
usług, na których polegają kobiety – bez względu na to, jaki wyrok zapadnie w Sądzie
Najwyższym. Mój projekt ustawy ochroni lekarzy przed niepoważnymi atakami ze strony
bezwstydnych ustaw antyaborcyjnych w republikańskich stanach i zapewni, że kobiety
poddane drakońskim ograniczeniom dotyczącym ich ciał będą mogły znaleźć w stanie
bezpieczne schronienie w stanie Nowy Jork i uzyskać tutaj dostęp do usług
zdrowotnych bez narażania na niebezpieczeństwo zajmujących się nimi lekarzy. Jestem
dumna, że wraz z moją partnerką, członkinią Zgromadzenia Lindą Rosenthal, mogę być
sponsorem tej ustawy i jestem wdzięczna za przywództwo gubernator Kathy Hochul,
która zapewnia, że prawa reprodukcyjne w stanie Nowy Jork są chronione bez względu
na wszystko”.
Senator stanu, Liz Krueger, powiedziała: „Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej
wydania przez radykalnie ekstremistyczny Sąd Najwyższy ostatecznej opinii
unieważniającej obowiązującą od 50 lat ochronę praw do aborcji. Teraz, bardziej niż
dotychczas, musimy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, aby odeprzeć ten
atak na prawa Amerykanów do podejmowania najbardziej osobistych decyzji
dotyczących ich ciał oraz do dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej w zakresie
zdrowia reprodukcyjnego. W związku z tym w stanie Nowy Jork musimy zapewnić
dostęp do aborcji zarówno mieszkańcom tego stanu, jak i osobom z innych stanów,
którym odmawia się podstawowych praw, a także musimy zapewnić pracownikom
opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork wszelką możliwą ochronę przed odrażającym i
regresywnym prawem innych stanów, które chce ich karać za świadczenie legalnych
usług aborcyjnych w tym stanie. Ustawy podpisane dziś przez gubernator Hochul są
pierwszym ważnym krokiem w kierunku uczynienia stanu Nowy Jork bezpiecznym
miejscem dla osób potrzebujących opieki aborcyjnej, tych, którzy im pomagają, i tych,
którzy tę opiekę zapewniają”.
Członek Zgromadzenia, Chris Burdick, powiedział: „W stanie Nowy Jork musimy
wspierać tych, którzy przyjeżdżają do nas ze stanów wrogo nastawionych do
podstawowych praw opieki zdrowotnej. Ustawa FIRE HATE Act będzie chronić ich
przed tymi, którzy próbują ich zastraszyć i nękać procesami sądowymi w ich rodzimych
stanach. Mówiąc wprost, jest to naruszenie praw ustanowionych przez obowiązujące w
stanie Nowy Jork prawo, polegające na przeszkadzaniu osobom próbującym przyjechać
do tego kraju w celu skorzystania z opieki zdrowotnej w zakresie reprodukcji bądź
akceptacji tożsamości płciowej. Ustawa FIRE HATE Act, która ustanawia podstawę do

wszczęcia postępowania w przypadku ingerencji w te chronione prawa, ma kluczowe
znaczenie dla osób, które po prostu chcą mieć kontrolę nad własnym ciałem”.
Członkini Zgromadzenia, Deborah Glick, powiedziała: „Cieszę się, że gubernator
Hochul podpisała moją ustawę przygotowaną wspólnie z senatorem Hoylmanem,
A.5499/S.470, która nakazuje Departamentowi Zdrowia Stanu Nowy Jork
przeprowadzenie badań nad powszechnością centrów dla kobiet ciężarnych o
ograniczonym dostępie do usług, czasami nazywanych „fałszywymi klinikami”. Decyzja
o utrzymaniu lub przerwaniu ciąży może być najtrudniejszą z podejmowanych w życiu.
Kobiety ciężarne w stanie Nowy Jork muszą mieć możliwość podjęcia tej złożonej i
głęboko osobistej decyzji z pomocą licencjonowanego specjalisty medycznego, bez
strachu, zastraszania i dezinformacji. Informacje zebrane na mocy tej ustawy pomogą
nam zapewnić ciężarnym mieszkankom stanu Nowy Jork dostęp do wysokiej jakości
opieki zdrowotnej. Jestem bardzo wdzięczna, że wraz z moimi kolegami i koleżankami z
rządu stanu Nowy Jork mogę działać na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka”.
Członek Zgromadzenia, Charles Lavine, powiedział: „W całym kraju przepisy
antyaborcyjne są niesprawiedliwie wymierzone w osoby świadczące usługi aborcyjne,
ale w stanie Nowy Jork dążymy do ich ochrony. Zapewniając ochronę prawną
świadczeniodawcom, możemy być pewni, że bezpieczne, regulowane aborcje będą
dostępne dla tych, którzy ich potrzebują. Dziękuję moim partnerom w Senacie i
Zgromadzeniu za wprowadzenie tego prawa, a także gubernator Hochul za
niestrudzoną pracę na rzecz umocnienia praw mieszkańców stanu Nowy Jork”.
Członkini Zgromadzenia, Amy Paulin, powiedziała: „Pracownicy opieki zdrowotnej,
w tym osoby świadczące usługi aborcyjne, nie powinni być narażeni na nękanie,
zastraszanie, prześladowanie lub przemoc, co ma miejsce coraz częściej w całym kraju.
Musimy chronić i wzmacniać pozycję pracowników medycznych zajmujących się opieką
reprodukcyjną, którzy ciężko pracują, aby zapewnić kobietom potrzebną im opiekę
zdrowotną. Umożliwienie im ochrony swojej tożsamości w obliczu dzisiejszych
lokalnych i ogólnokrajowych kampanii antyaborcyjnych daje tym pracownikom
narzędzie niezbędne do zapewnienia im bezpieczeństwa. Dziękuję gubernator Hochul
za podpisanie tej ustawy, która zapewnia ochronę pracownikom służby zdrowia
zajmującym się reprodukcją, aby mogli oni nadal zapewniać najlepszą możliwą opiekę
kobietom w stanie Nowy Jork”.
Członkini Zgromadzenia, Linda Rosenthal, powiedziała: „W całym kraju trwają próby
ograniczenia prawa kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji. W sytuacji, gdy niektóre
stany starają się zablokować dostęp do bezpiecznych aborcji i pozbawić kobiety prawa
do podejmowania własnych decyzji w zakresie opieki zdrowotnej, a także w
oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który unieważni
orzeczenie Roe, władze stanu Nowy Jork podejmują wszelkie działania, aby
zabezpieczyć dostęp do aborcji. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tego pakietu
praw reprodukcyjnych, w tym moich dwóch projektów ustaw chroniących
świadczeniodawców przed dyscypliną zawodową i działaniami niepożądanymi
mającymi wpływ na ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej. Dzięki tym ustawom

pracownicy opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork mogą nadal świadczyć usługi
aborcyjne i reprodukcyjne wszystkim kobietom, w tym wielu tym, które będą
przyjeżdżać tu spoza stanu, niezależnie od ostatecznej decyzji Sądu Najwyższego, bez
obawy przed konsekwencjami”.
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