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Amendamentul 1 
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în numele Grupului EFD 
 
Raport A7-0306/2013 
Edite Estrela 
Sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente 
2013/2040(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 157 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A7–0306/2013 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile în materie de sănătate 
sexuală și reproductivă 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația privind drepturile copilului, care prevede că acesta are nevoie 
de protecție și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte, cât 
și după nașterea sa, 

– având în vedere articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care prevede că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în 
ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de 
servicii de sănătate și de îngrijire medicală”, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Hotărârea CJE în cauza C-34/10, Brüstle v Greenpeace, care prevede că, 
din punct de vedere științific, o nouă viață umană începe în momentul concepției și că 
embrionul uman reprezintă o etapă precisă în dezvoltarea corpului uman, 

A. întrucât femeile și fetele au dreptul de a se bucura de libertate, șanse egale, demnitate și 
sănătate, precum și de a nu fi discriminate pe criterii de sex; 

B. întrucât sarcinile neplanificate și nedorite reprezintă în continuare o problemă pentru 
multe femei din UE, inclusiv pentru adolescente;  

C. întrucât tinerii sunt expuși la scară largă, de la o vârstă fragedă, la conținutul pornografic, 
în special prin accesul la internet, fie la domiciliu, fie la școală; întrucât sexualizarea 
tinerelor fete în mass-media este un fenomen care afectează dezvoltarea emoțională și 
viața sexuală atât a femeilor, cât și a bărbaților și contribuie la perpetuarea stereotipurilor 
de gen și a violenței sexuale; 

D. întrucât la nivel internațional nu există niciun tratat sau convenție obligatorie din punct de 
vedere juridic care să definească termenul de „sănătate sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente”; întrucât dicționarul Organizației Mondiale de Sănătate adoptă o 



 

AM\1006841RO.doc  PE519.349v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

abordare bazată pe un limbaj deschis, afirmând că „sănătatea sexuală și reproductivă” 
include „metode de reglementare a fertilității, inclusiv „întreruperea sarcinii (avort)”;  

E. întrucât organismele ONU de monitorizare a tratatelor nu sunt abilitate să le interpreteze 
în sensul creării de noi obligații pentru state sau al modificării substanței tratatelor și 
întrucât orice organism ONU de monitorizare a tratatelor care interpretează un tratat în 
sensul includerii dreptului la avort acționează dincolo de competența sa și împotriva 
mandatului său; întrucât raportul referitor la cea de-a șaptea sesiune a Comisiei Ad hoc 
privind o convenție vastă și completă internațională cu privire la protecția și promovarea 
drepturilor și demnității persoanelor cu handicap a concluzionat că „astfel de acte ultra 
vires nu creează nicio obligație juridică pentru statelor semnatare ale tratatului, iar acestea 
nu ar trebui să le accepte drept contribuții la crearea unui nou drept cutumiar 
internațional”;  

F. întrucât nu există nicio obligație juridică la nivel internațional de a asigura accesul la avort 
pentru niciun motiv, nici măcar, dar fără a se limita la, motive legate de sănătate, viață 
privată, nediscriminare sau autonomie sexuală, 

Aspecte generale ale sănătății prenatale și materne, planificării familiale și integrității 
corporale ale femeilor 

1. condamnă orice încălcare a integrității corporale ale femeilor și practicile nocive menite să 
controleze autodeterminarea femeilor și condamnă practica ilegală a mutilării genitale 
feminine, ca formă de control sexual al femeilor; 

2. invită statele membre să includă metodele (naturale) de planificare familială în politica lor 
de sănătate publică și să asigure accesul la informații nemoralizatoare despre sindromul de 
traumă post-avort, precum și acces imediat și universal la tratamentele pentru acesta, 
furnizate în mod sigur și nemoralizator; 

3. reamintește statelor membre că investițiile în sănătatea prenatală și maternă și în 
planificarea familială naturală sunt printre cele mai eficiente din punctul de vedere al 
costurilor și al dezvoltării, precum și cele mai eficiente modalități de promovare a 
dezvoltării durabile a unei țări; 

4. reamintește punctul 8.25 din programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare, potrivit căruia: „În niciun caz avortul nu trebuie promovat ca o 
metodă de planificare familială. (...) Trebuie să se acorde întotdeauna cea mai mare 
prioritate prevenirii sarcinilor nedorite și ar trebui să se depună toate eforturile pentru a 
elimina nevoia unui avort. Femeile cu sarcini nedorite ar trebui să aibă acces imediat la 
informații fiabile și la o consiliere plină de compasiune. Orice măsură sau schimbare cu 
privire la avort introdusă în sistemul de sănătate poate fi stabilită numai la nivel național și 
local, în conformitate cu procesul legislativ național.” 

Respectarea legislației internaționale și a statului de drept 

5. reamintește că avortul nu este menționat în niciun tratat obligatoriu la nivel internațional 
privind drepturile omului și că nu există dreptul uman la avort în conformitate cu legislația 
internațională, obligațiile tratatelor sau dreptul cutumiar internațional; reamintește că nu 
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poate fi invocat precis niciun tratat obligatoriu la nivel internațional al Organizației 
Națiunilor Unite care stabilește sau recunoaște dreptul la avort; 

6. afirmă că, la punerea în aplicare a clauzelor speciale privind interzicerea coerciției sau a 
constrângerii în materie de sănătate sexuală și reproductivă, convenite în cadrul 
Conferinței Internaționale de la Cairo privind populația și dezvoltarea, precum și la 
punerea în aplicare a instrumentelor internaționale cu caracter obligatoriu privind 
drepturile omului, a acquis-ului UE și a competențelor politice ale Uniunii în această 
privință, asistența Uniunii nu ar trebui oferită niciunei autorități, organizații sau niciunui 
program care promovează, sprijină sau participă la gestionarea oricărei acțiuni care 
implică abuzuri asupra drepturilor omului precum avortul coercitiv, sterilizarea forțată a 
femeilor sau bărbaților, determinarea sexului fetusului care duce la selecția prenatală în 
funcție de sex sau la infanticid; 

7. invită Comisia și Serviciul european pentru acțiune externă (SEAE) să respecte pe deplin 
rezervele privind drepturile în materie de sănătate sexuală și reproductivă (SRHR) și avort 
exprimate de guvernele naționale în tratatele, convențiile și programele internaționale 
relevante; 

Dreptul fundamental la libertatea de conștiință și libertatea de obiecție pe motive de 
conștiință 

8. afirmă dreptul la obiecție pe motive de conștiință, împreună cu responsabilitatea statului 
de a se asigura că pacienții pot accesa servicii de îngrijire medicală legitime în timp util, în 
special în caz de urgență legată de sănătatea prenatală și maternă; reamintește că nicio 
persoană, niciun spital sau nicio instituție nu ar trebui să fie obligată, considerată 
responsabilă sau discriminată în vreun fel pentru că refuză să efectueze un avort, să-l 
accepte, să acorde sprijin în vederea acestuia sau să supună la un avort sau orice act care 
ar putea provoca moartea unui făt sau embrion uman, din orice motiv; 

Competențele Uniunii Europene în această privință 

9. ia act de faptul că, în materie de formulare și punere în aplicare a politicilor din domeniul 
SRHR, competența aparține statelor membre; 

10. ia act de faptul că, în materie de formulare și punere în aplicare a politicilor din domeniul 
educației sexuale în școli, competența aparține statelor membre; 

11. invită, prin urmare, instituțiile, organismele și agențiile UE să respecte legislația UE și să 
se abțină de la orice intervenție în acest domeniu de politică care încearcă să reinterpreteze 
temeiul juridic; 

Educația sexuală aplicată de statele membre 

12. recunoaște drepturile, datoriile și responsabilitățile părinților și ale altor persoane 
responsabile juridic pentru adolescenți de a furniza, într-un mod corespunzător 
capacităților de dezvoltare ale adolescentului, o educație adecvată și îndrumări în 
chestiunile sexuale și reproductive; 
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13. reamintește că, având în vedere principiul doctrinei ordinii publice și standardele 
acceptate la nivel internațional, părinții sau tutorii legali ai unui copil au libertatea de a le 
asigura copiilor lor o educație conformă cu propriile convingeri și că copilul nu va fi 
obligat să urmeze cursuri de educație sexuală, inclusiv promovarea SHRH și a avortului, 
împotriva dorinței părinților sau a tutorilor săi legali, principiul călăuzitor fiind interesul 
superior al copilului;  

14. reamintește că dreptul părinților de a-și educa copiii în funcție de convingerile lor 
religioase sau nereligioase include dreptul acestora de a refuza orice interferență neavenită 
în educația copiilor din partea unor persoane reprezentând statul sau din afara acestuia; 

15. în acest sens, subliniază faptul că educația sexuală este deosebit de necesară deoarece 
tinerii au acces, de la o vârstă fragedă, la conținut pornografic și degradant, în special prin 
intermediul internetului; subliniază, prin urmare, că educația sexuală trebuie să facă parte 
integrantă dintr-o abordare care sprijină într-o mai mare măsură dezvoltarea emoțională a 
tinerilor, în scopul de a le permite să întemeieze relații bazate pe respect reciproc cu 
persoane de sex opus; încurajează statele membre să lanseze campanii destinate părinților 
și adulților care desfășoară activități cu tineri, pentru a crește de gradul de sensibilizare a 
acestora cu privire la efectele dăunătoare ale pornografiei asupra adolescenților; 

Sănătatea prenatală și maternă în politicile de dezvoltare 

16. invită Comisia să asigure că politicile de cooperare pentru dezvoltare ale UE includ un 
accent explicit pe sănătatea prenatală și maternă, precum și obiective concrete pentru 
aceasta; 

17. invită SEAE, prin delegațiile UE din țările în curs de dezvoltare, să colaboreze cu 
guvernele țărilor respective pentru a se asigura că copiii de sex feminin se bucură de 
drepturile lor fără discriminare din motive de sex, printre altele, punând capăt practicilor 
neetice și discriminatorii de selecție prenatală în funcție de sex, de avortare a fetușilor de 
sex feminin, de infanticid în cazul fetelor, de căsătorii forțate timpurii și de mutilare 
genitală a femeilor; 

18. invită Comisia să mențină printre prioritățile sale în materie de dezvoltare accesul la 
servicii de calitate, abordabile, acceptabile și accesibile de asistență medicală prenatală și 
maternă, la o educație relațională, afectivă și sexuală pentru băieți și fete care, în 
conformitate cu articolul 26.3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, este 
responsabilitatea prealabilă a părinților lor, la planificare familială voluntară, inclusiv prin 
metode naturale, combătând, în același timp, discriminarea din motive de sex care 
determină avorturi involuntare sau bazate pe sexul fătului, la sterilizare forțată, la violență 
sexuală, precum și asigurând furnizarea de articole pentru asistență medicală prenatală și 
maternă, inclusiv pentru prevenirea HIV, tratarea, îngrijirea și sprijinirea bolnavilor de 
HIV, fără discriminare; 

Concluzie 

19. reafirmă cu tărie dreptul suveran al fiecărui stat de a reacționa la propunerile din prezenta 
rezoluție în conformitate cu legislația sa națională și cu respectarea deplină a diferitelor 
valori religioase și etice și a contextelor culturale ale cetățenilor lor (doctrina politicii 
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publice) și în conformitate cu drepturile universale ale omului recunoscute pe plan 
internațional; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre, Agenției UE pentru Drepturi 
Fundamentale și Secretarului General al ONU. 

Or. en 

 


