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Изменение  1 

Бастиан Белдер, Тадеуш Цимански, Филип дьо Вилие, Роландас Паксас, Клаудио 

Морганти, Лоренцо Фонтана 

от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0426/2013 

Едит Ещрела 

Сексуално и репродуктивно здраве и права 

2013/2040(INI) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника за дейността), с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A7–0426/2013 

относно сексуалното и репродуктивното здраве и права 

Резолюция на Европейския парламент относно сексуалното и репродуктивното 

здраве и права 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации за правата 

на детето, която гласи, че детето се нуждае от специална защита и грижи, 

включително подходяща правна защита – както преди, така и след раждане, 

– като взе предвид член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, в който се посочва, че действията на Съюза са съобразени с 

отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната 

здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и 

медицински грижи, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело С-34/10 

„Brüstle/Greenpeace“, в което се посочва, че е научен факт, че новият човешки 

живот започва от зачеването и че човешкият ембрион представлява точно определен 

стадий в развитието на човешкото тяло, 

А. като има предвид, че жените и момичетата имат право да се ползват от свобода, 

равни възможности, достойнство и здраве, както и от недискриминация, основана 

на пола, 

Б. като има предвид, че реалността на неочакваните и нежелани бременности все още 

представлява проблем за много жени в ЕС, включително подрастващи момичета,  

В. като има предвид, че младите хора са силно изложени много от рано на 

порнографски материали, особено чрез достъпа до интернет, било то вкъщи или в 

училище; като има предвид, че сексуализирането на млади момичета в медиите е 
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феномен, който има последствия върху емоционалното развитие и сексуалния 

живот както на жените, така и на мъжете, и допринася за устойчивостта на 

стереотипите, свързани с пола, и на насилието, основано на пола, 

Г. като има предвид, че няма правнообвързващи международни договори или 

конвенции, които да определят понятието „сексуално и репродуктивно здраве и 

права“; като има предвид, че речникът на Световната здравна организация използва 

подхода на „включващите понятия“, като посочва, че „сексуално и репродуктивно 

здраве“ включва също и „методи за регулиране на оплодителната способност“, 

включително „прекратяване на бременност (аборт)“, 

Д. като има предвид, че органите на ООН за наблюдение на договорите нямат 

компетентността да тълкуват тези договори по начини, които да създадат нови 

задължения за държавите или да изменят съдържанието на договорите, и като има 

предвид, че всеки орган на ООН за наблюдение на договорите, който тълкува даден 

договор, така че да включи правото на аборт, следователно действа извън своите 

правомощия и в разрез с мандата си; като има предвид, че докладът за 7-ата сесия 

на Специалния комитет по специалната и всеобхватна международна Конвенция за 

защита и насърчаване зачитането на правата и достойнството на хората с 

увреждания заключи, че „такива действия, превишаващи законните права, не 

създават правни задължения за държавите – страни по договора, нито пък 

държавите следва да ги приемат като част от създаването на ново международно 

обичайно право“,  

Е. като има предвид, че не съществува международно правно задължение за 

предоставяне на достъп до аборт на каквото и да е основание, включително, но без 

да се ограничава до здраве, неприкосновеност на личния живот, недискриминация 

или сексуална автономия, 

Общи аспекти на здравето по време на бременността и майчинството, 

семейното планиране и телесната неприкосновеност на жените 

1. осъжда всяко посегателство върху телесната неприкосновеност на жените, както и 

вредните практики, предназначени да контролират женското самоопределение, като 

осъжда също и незаконната практика на генитално осакатяване на жени, като форма 

на сексуален контрол върху жените; 

2. приканва държавите членки да включат насърчаването на (естествени) методи на 

семейно планиране в тяхната политика в областта на общественото здраве, както и 

да гарантират достъп до неосъждаща информация относно синдрома на травма след 

аборт, както и незабавен и всеобщ достъп до лечение на този синдром, което да се 

предоставя по безопасен и неосъждащ начин; 

3. припомня на държавите членки, че инвестициите в здравето по време на 

бременността и майчинството и естественото семейно планиране са сред най-

рентабилните по отношение на развитието, както и най-ефективните начини за 

насърчаване на устойчивото развитие на една държава; 

4. припомня раздел 8.25 от програмата за действие на Международната конференция 
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за населението и развитието, в който се заявява: „Абортът в никой случай не следва 

да се насърчава като метод за семейно планиране. [...] Превенцията на нежелана 

бременност трябва винаги да има най-висок приоритет и следва да бъдат положени 

всички усилия за премахване на необходимостта от аборти. Жените в положение на 

нежелана бременност следва да имат лесен достъп до надеждна информация и 

съчувствено консултиране. Всички свързани с аборта мерки или промени в рамките 

на здравната система могат да се определят единствено на национално или местно 

равнище в съответствие с националния законодателен процес.“; 

Спазване на международното право и принципите на правовата държава 

5. припомня, че абортът не е споменат в нито един обвързващ международен договор 

на ООН относно правата на човека, както и че по силата на международното право 

не съществува право на човека на аборт, било то чрез договорни задължения или 

съгласно обичайното международно право; припомня, че не съществува 

международен правнообвързващ договор на ООН, който конкретно да установява 

или признава правото на аборт; 

6. заявява, че при изпълнение на специалните клаузи за забрана на принудата или 

подтикването по въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, 

договорени на проведената в Кайро Международна конференция за населението и 

развитието, наред с правно обвързващите международни инструменти за права на 

човека, достиженията на правото на ЕС и правомощията на политиката на Съюза в 

тази област, помощта на Съюза следва да не се предоставя на органи, организации 

или програми, които насърчават, подкрепят или участват в управлението на 

действия, включващи нарушения на правата на човека, като принудително 

прекратяване на бременност, насилствена стерилизация на жени и мъже, определяне 

на пола на ембриона, водещо до подбор на пола преди раждането или убийство на 

деца; 

7. приканва Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да зачитат 

изцяло опасенията относно сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и 

аборта, изразени от националните правителства в съответните международни 

договори, конвенции и програми; 

Основно право на свобода на съвестта и свобода на отказ по вътрешни убеждения 

8. подкрепя универсалното право на човека на отказ по вътрешни убеждения, наред с 

отговорността на държавата да гарантира, че пациентите имат достъп до 

законосъобразни и своевременни медицински грижи, по-специално при извънредни 

ситуации в здравните услуги по време на бременността и майчинството; припомня, 

че никой човек, здравно заведение или институция не следва да бъде обект на 

принуда, налагане на отговорност или дискриминация по какъвто и да било начин 

поради отказ за извършване, подслоняване, асистиране или подлагане на аборт или 

всякакво действие, което по някаква причина би могло да причини смъртта на 

човешки ембрион; 

Компетенции на Европейския съюз по този въпрос 
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9. отбелязва, че формулирането и изпълнението на политики в областта на СРЗП е от 

компетентността на държавите членки; 

10. отбелязва, че формулирането и изпълнението на политики в областта на 

сексуалното образование в училищата е от компетентността на държавите членки; 

11. следователно приканва институциите, органите и агенциите на ЕС да спазват 

законодателството на ЕС и да се въздържат от каквато и да е намеса в тази 

политическа област, с която се цели повторно тълкуване на правното основание; 

Сексуално образование, осъществявано от държавите членки 

12. признава правата, задълженията и отговорностите на родители и други лица, 

носещи юридическа отговорност за подрастващите, да представят по начин, който 

отговаря на развиващите се способности на подрастващите, подходящо напътствие 

и насоки по сексуални и репродуктивни въпроси; 

13. припомня – в съответствие с принципа на „доктрината за обществен ред“ и 

международно приетите стандарти – че родителите или законните настойници на 

дадено дете имат свободата да гарантират, че детето получава образование в 

съответствие със собствените им убеждения и че децата не следва да се 

принуждават да получават обучение относно сексуалното образование, 

включително насърчаване на СРЗП и аборта, против волята на техните родители 

или законни настойници, като водещ принцип са най-добрите интереси на детето;  

14. припомня, че правото на родителите да образоват децата си според своите 

религиозни или нерелигиозни убеждения включва тяхното право да откажат всяка 

неправомерна намеса от страна на държавни или недържавни субекти в 

образованието им; 

15. подчертава, че сексуалното образование е изключително необходимо, тъй като 

младите хора много от рано имат достъп до порнографски материали с унизително 

съдържание, особено в интернет; подчертава, че поради това сексуалното 

образование трябва да се включи в един по-широк подход в подкрепа на 

емоционалното развитие на младите хора, за да им позволи да създадат връзки на 

взаимно уважение с представителите на другия пол; насърчава държавите членки да 

организират кампании с оглед повишаване на осведомеността, насочени към 

родителите и възрастните, които работят с млади хора, относно вредното 

въздействие на порнографията върху подрастващите; 

Здраве по време на бременността и майчинството в политиките за развитие 

16. приканва Комисията да гарантира, че сътрудничеството за развитие на ЕС включва 

изричен акцент върху здравето по време на бременността и майчинството, както и 

конкретни цели в тази насока; 

17. призовава ЕСВД, посредством делегациите на ЕС в развиващите се държави, да си 

сътрудничи с правителствата на тези държави, за да се гарантира, че момичетата 

упражняват правата си без дискриминация, основана на техния пол, наред с 
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другото, чрез прекратяване на неетичните и дискриминационни практики на подбор 

на пола преди раждането, прекратяване на бременността при женски ембриони, 

убийство на деца от женски пол, ранни принудителни бракове и генитално 

осакатяване на жени; 

18. приканва Комисията да запази сред приоритетите си в областта на развитието 

достъпа до качествени, финансово достъпни, приемливи и практически достъпни 

здравни услуги по време на бременността и майчинството, до образование в 

областта на междучовешките отношения и емоционално и сексуално образование за 

момчетата и момичетата, което, съгласно член 26, параграф 3 от Всеобщата 

декларация за правата на човека, е първостепенна отговорност на техните родители, 

и до доброволно семейно планиране, включително естествени методи за семейно 

планиране, като същевременно се бори срещу основаната на пола дискриминация, 

водеща до аборти въз основа на пола и нежелани аборти, принудителна 

стерилизация и сексуално насилие, както и да гарантира предоставянето на 

материали, свързани със здравеопазването по време на бременността и 

майчинството, включително превенцията на ХИВ и лечение, грижи и подкрепа при 

ХИВ без дискриминация; 

Заключение 

19. потвърждава суверенното право на всяка държава да постъпва спрямо 

предложенията на настоящата резолюция в съответствие с националното си 

законодателство, при пълно зачитане на различните религиозни и етични ценности 

и културни традиции на своя народ („доктрината за обществен ред“) и в 

съответствие с всеобщо признатите международни права на човека; 

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на Агенцията на 

ЕС за основните права и на генералния секретар на ООН. 

Or. en 

 

 


