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Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0426/2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech 

Usnesení Evropského parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech  

Evropský parlament, 

– s ohledem na Deklaraci práv dítěte Organizace spojených národů, která uvádí, že dítě 
potřebuje zvláštní záruky a péči, včetně zvláštní právní ochrany, a to před narozením i po 
něm, 

– s ohledem na čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že při 
činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní 
politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-34/10 Brüstle 
v. Greenpeace, který uvádí, že je vědecky prokázanou skutečností, že nový lidský život 
začíná okamžikem početí a že lidské embryo představuje konkrétní stádium vývoje 
lidského těla, 

A. vzhledem k tomu, že ženy a dívky mají právo na svobodu, rovné příležitosti, důstojnost 
a zdraví a na to, aby nebyly diskriminovány na základě pohlaví; 

B. vzhledem k tomu, že skutečnost neplánovaného a nechtěného těhotenství představuje 
dodnes pro mnoho žen v EU, včetně dospívajících dívek, problém;  

C. vzhledem k tomu, že mladí lidé mají již od útlého věku obecně přístup k pornografickému 
obsahu, zejména prostřednictvím přístupu k internetu, ať už ve škole, či doma; vzhledem 
k tomu, že „sexualizace“ mladých dívek ve sdělovacích prostředcích je fenomén, který 
působí na citový rozvoj a sexuální život žen i mužů a napomáhá udržovat při životě 
genderové stereotypy a sexuální násilí; 

D. vzhledem k tomu, že žádné mezinárodní právně závazné smlouvy či úmluvy nedefinují 
pojem „sexuální a reprodukční zdraví a práva“; vzhledem k tomu, že slovník Světové 
zdravotnické organizace je příkladem používání „inkluzivního jazyka“, když uvádí, že 
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„sexuální a reprodukční zdraví“ zahrnuje „metody regulace plodnosti“, včetně „ukončení 
těhotenství (potratu)“; 

E. vzhledem k tomu, že orgány, které monitorují provádění úmluv OSN, nemají pravomoc 
interpretovat tyto úmluvy způsobem, který by pro státy vytvářel nové povinnosti nebo 
měnil hmotněprávní aspekty úmluv, a vzhledem k tomu, že tedy jakýkoli orgán 
monitorující uplatňování úmluv OSN, který určitou úmluvu interpretuje tak, že zahrnuje 
právo na potrat, překračuje svou pravomoc a jedná v rozporu se svým mandátem; 
vzhledem k tomu, že zpráva ze 7. zasedání Výboru ad hoc pro vypracování komplexní 
a ucelené mezinárodní Úmluvy o ochraně a podpoře práv a důstojnosti osob se zdravotním 
postižením dospěla k závěru, že „takové jednání překračující pravomoc nevytváří pro 
státy, které jsou stranami dané úmluvy, žádné právní povinnosti a že by jej státy neměly 
považovat za dodatečný zdroj utváření nového zvykového mezinárodního práva“;  

F. vzhledem k tomu, že neexistuje žádná mezinárodně-právní povinnost umožňovat přístup 
k potratu, ať už je zdůvodněn čímkoli, včetně mj. zdraví, soukromí, nediskriminace či 
sexuální autonomie; 

Obecné aspekty prenatální zdravotní péče a péče o zdraví matky, plánovaného rodičovství 

a tělesné integrity žen 

1. odsuzuje jakékoli narušování tělesné integrity žen a poškozování žen s úmyslem omezovat 
jejich právo svobodně se rozhodovat a odsuzuje nezákonnou praktiku mrzačení ženských 
pohlavních orgánů jako formu sexuálního ovládání žen; 

2. vybízí členské státy, aby zahrnuly propagaci (přirozených metod) plánovaného 
rodičovství do své politiky v oblasti veřejného zdraví a aby zajistily přístup k nezaujatým 
informacím o postpotratovém stresovém syndromu a neprodlený a všeobecný přístup 
k jeho léčbě, která bude poskytována bez rizika a bez odsuzování; 

3. připomíná členským státům, že investice do prenatální zdravotní péče a péče o matku 
a přirozeného plánovaného rodičovství patří z hlediska rozvoje k nákladově 
nejefektivnějším a představují jeden z nejúčinnějších způsobů podpory udržitelného 
rozvoje země; 

4. připomíná odstavec 8.25 akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, 
který uvádí: „Potrat by v žádném případě neměl být prosazován jako jeden ze způsobů 
plánování rodičovství. [...] Nejvyšší prioritu musí mít vždy prevence nechtěných 
těhotenství a měly by být učiněny všechny kroky, aby se předcházelo potřebě potratů. 
Ženy s nechtěným těhotenstvím by měly mít snadný přístup ke spolehlivým informacím 
a empatickému poradenství. Všechna opatření nebo změny v rámci systému zdravotní 
péče týkající se potratů mohou být stanoveny pouze na vnitrostátní nebo místní úrovni 
v souladu s vnitrostátním legislativním postupem.“; 

Dodržování mezinárodního práva a zásad právního státu 

5. připomíná, že o potratu se nezmiňuje žádná mezinárodně závazná úmluva OSN týkající se 
lidských práv a že v mezinárodním právu neexistuje ustanovení, které by člověku 
přiznávalo právo na potrat, ať už na základě smluvních závazků nebo zvykového 
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mezinárodního práva; připomíná, že nelze přesně citovat žádnou právně závaznou 
mezinárodní smlouvu Organizace spojených národů, která by právo na potrat zakládala 
nebo uznávala; 

6. trvá na tom, že při provádění zvláštních doložek schválených na Mezinárodní konferenci 
OSN o populaci a rozvoji konané v Káhiře, které zakazují donucování a nátlak v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, i právně závazných mezinárodních nástrojů v oblasti 
lidských práv, acquis communautaire EU a pravomocí politik EU v těchto věcech by 
pomoc Unie neměla být poskytnuta žádnému orgánu, organizaci nebo programu, které 
prosazují či podporují jakoukoli činnost, nebo které jsou zapojeny do jejího řízení, která 
zahrnuje takové porušování lidských práv, jako jsou nucené potraty, nedobrovolné 
sterilizace žen a mužů a určování pohlaví plodu vedoucí k prenatálnímu výběru pohlaví 
plodu nebo k zabíjení novorozeňat; 

7. vybízí Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby plně respektovaly 
výhrady týkající se práv na sexuální a reprodukční zdraví a potratů, které vyjádřily vlády 
jednotlivých států v příslušných mezinárodních smlouvách, úmluvách a programech; 

Základní právo na svobodu svědomí a na svobodu uplatňování výhrady svědomí 

8. potvrzuje všeobecné lidské právo na výhradu svědomí spolu s odpovědností státu zajistit, 
aby pacienti měli včasný přístup k zákonné lékařské péči, a to zejména v naléhavých 
případech v prenatální zdravotní péči a péči o zdraví matky; připomíná, že žádná osoba, 
nemocnice ani instituce by neměla být jakkoli nucena, činěna odpovědnou či 
diskriminována, pokud z jakéhokoli důvodu odmítne provést umělé přerušení těhotenství 
či jakýkoli zákrok, který by mohl způsobit smrt lidského plodu nebo embrya, nebo těmto 
zákrokům vyhovět, napomoci či se jim podrobit; 

Pravomoci Evropské unie v této věci 

9. poukazuje na to, že vytváření a provádění politiky sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv je v pravomoci členských států; 

10. poukazuje na to, že vytváření a provádění politiky v oblasti sexuální výchovy ve školách 
je v pravomoci členských států; 

11. vybízí proto orgány, instituce a agentury EU, aby dodržovaly právo EU a zdržely se 
zásahů do této politické oblasti, které usilují o nový výklad právního základu; 

Sexuální výchova prováděná členskými státy 

12. uznává práva, povinnosti a odpovědnost rodičů a dalších osob zákonně odpovědných za 
dospívající mládež poskytovat dospívajícím v souladu s jejich rozvíjejícími se 
schopnostmi odpovídající vedení a rady v sexuálních a reprodukčních otázkách; 

13. připomíná – v souladu se zásadou „veřejného pořádku“ a mezinárodně přijatými standardy 
–, že rodiče či zákonní zástupci dítěte se mohou svobodně rozhodnout, že jejich děti 
získají výchovu v souladu s jejich vlastním přesvědčením, a že děti by neměly být nuceny 
absolvovat výuku o sexuální výchově, včetně propagace sexuálního a reprodukčního 
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zdraví a práv a potratů, proti přání svých rodičů nebo zákonných zástupců, neboť hlavní 
zásadou jsou nejlepší zájmy dítěte;  

14. připomíná, že právo rodičů vychovávat děti v souladu s jejich náboženským nebo 
nenáboženským přesvědčením zahrnuje jejich právo odmítnout jakýkoli neoprávněný 
zásah státních či nestátních subjektů do jejich výchovy; 

15. zdůrazňuje skutečnost, že sexuální výchova je zvláště nezbytná vzhledem k tomu, že 
mladí lidé mají již od útlého věku přístup k pornografickému a ponižujícímu obsahu, 
zejména prostřednictvím internetu; zdůrazňuje proto, že sexuální výchova musí být 
součástí širšího přístupu podporujícího emoční vývoj mladých lidí, aby si mohli vytvářet 
vztahy s osobami opačného pohlaví založené na vzájemné úctě; vybízí členské státy, aby 
zahájily kampaně zaměřené na rodiče a dospělé, kteří pracují s mladými lidmi, s cílem 
zvýšit jejich povědomí o škodlivém vlivu pornografie na dospívající mládež; 

Prenatální zdravotní péče a péče o zdraví matky v rozvojových politikách 

16. vybízí Komisi, aby zajistila, že v rámci rozvojové spolupráce EU bude kladen výslovný 
důraz na záležitosti prenatální zdravotní péče a péče o zdraví matky a že budou v této 
oblasti stanoveny konkrétní cíle; 

17. vyzývá ESVČ, aby prostřednictvím delegací EU v rozvojových zemích spolupracovala 
s vládami těchto zemí na zajištění toho, aby dívky požívaly svých práv, aniž by byly 
diskriminovány na základě svého pohlaví, a to mimo jiné ukončením neetických 
a diskriminačních postupů prenatální selekce založené na pohlaví plodu, potratů plodů 
ženského pohlaví, zabíjení novorozených dívek, nucených sňatků v útlém věku a mrzačení 
ženských pohlavních orgánů; 

18. vyzývá Komisi, aby mezi svými rozvojovými prioritami zachovala přístup ke kvalitním, 
cenově dostupným, přijatelným a dosažitelným službám prenatální zdravotní péče 
a zdravotní péče o matku, ke vzdělávání chlapců a dívek v oblasti mezilidských vztahů, 
v citové a sexuální oblasti, za něž nesou v souladu s čl. 26 odst. 3 Všeobecné deklarace 
lidských práv prvotní odpovědnost jejich rodiče, a k dobrovolnému plánování rodiny, 
včetně přirozených metod plánovaného rodičovství, a aby zároveň bojovala proti 
diskriminaci na základě pohlaví, která vede k potratům prováděným kvůli pohlaví plodu, 
nuceným potratům, nedobrovolným sterilizacím a k sexuálnímu násilí, a rovněž zajistila 
zásobování produkty prenatální zdravotní péče a zdravotní péče o matku, včetně 
nediskriminační prevence, léčby, péče a podpory v oblasti HIV; 

Závěr 

19. opětovně potvrzuje svrchované právo každého státu reagovat na návrhy tohoto usnesení 
v souladu se svými vlastními vnitrostátními právními předpisy, s plným ohledem na 
různorodé náboženské a etické hodnoty a kulturní zázemí svých obyvatel (dle tzv. zásady 
veřejného pořádku) a v souladu s všeobecně uznávanými mezinárodními lidskými právy; 

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států, Agentuře EU pro základní práva a generálnímu tajemníkovi OSN. 
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