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Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157 παράγραφος 4 του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0426/2013 σχετικά µε τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία και τα συναφή δικαιώµατα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού, 

σύµφωνα µε την οποία το παιδί χρειάζεται ειδική προστασία και µέριµνα, 

συµπεριλαµβανόµενης της νοµικής προστασίας, τόσο πριν όσο και µετά τη γέννησή του, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το οποίο η δράση της Ένωσης σέβεται τις ευθύνες των 

κρατών µελών όσον αφορά τη διαµόρφωση της πολιτικής τους στον τοµέα της υγείας 

καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών και ιατρικής 

περίθαλψης, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση C-34/10 του ∆ΕΚ ‘Brüstle κατά Greenpeace’ που ορίζει ότι 

είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο το ότι µια νέα ανθρώπινη ζωή ξεκινά τη στιγµή της 

σύλληψης και ότι το ανθρώπινο έµβρυο συνιστά συγκεκριµένο στάδιο κατά την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου σώµατος, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και κορίτσια δικαιούνται να απολαµβάνουν ελευθερία, 

ίσες ευκαιρίες, να έχουν δικαίωµα στην αξιοπρέπεια και στην υγεία και να µην 

υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου, 

B. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η µη σχεδιαζόµενη και ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα για πολλές γυναίκες στην ΕΕ, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και πολλές έφηβοι·  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εκτίθενται σε µεγάλο βαθµό και από πολύ µικρή ηλικία σε 

πορνογραφικό περιεχόµενο, ιδίως µέσω της πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε στο σπίτι είτε 
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στο σχολικό περιβάλλον· λαµβάνοντας υπόψη ότι η προβολή από τα µέσα ενηµέρωσης 

των κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειµένων είναι ένα φαινόµενο που έχει επιπτώσεις 

στη συναισθηµατική ανάπτυξη και στη σεξουαλική ζωή τόσο των γυναικών όσο και των 

ανδρών και συµβάλλει στη διαιώνιση των στερεότυπων των φύλων και στη σεξουαλική 

βία· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε καµία νοµικά δεσµευτική διεθνή συνθήκη ή σύµβαση δεν 

περιέχεται ορισµός της «σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 

δικαιωµάτων»· λαµβάνοντας υπόψη ότι το γλωσσάριο της ΠΟΥ επιδεικνύει γλωσσική 

προσέγγιση χωρίς περιορισµούς, καθώς αναγράφεται ότι η «σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία» περιλαµβάνει «µεθόδους ρύθµισης της γονιµότητας», 

συµπεριλαµβανοµένης της «διακοπής της κύησης (άµβλωση)»· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς των Ηνωµένων Εθνών για την παρακολούθηση της 

συµµόρφωσης µε τις συνθήκες δεν διαθέτουν αρµοδιότητα ερµηνείας των εν λόγω 

συνθηκών κατά τρόπο που να δηµιουργεί νέες κρατικές υποχρεώσεις ή να µεταβάλλει την 

ουσία των συνθηκών και ότι, κατά συνέπεια, κάθε φορέας των Ηνωµένων Εθνών για την 

παρακολούθηση της συµµόρφωσης, ο οποίος προβαίνει σε ερµηνεία µιας συνθήκης, 

ορίζοντας ότι περιλαµβάνει δικαίωµα σε έκτρωση, υπερβαίνει τις αρµοδιότητές του και 

ενεργεί αντίθετα προς την εντολή του· λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σχετικά µε την 

7η Σύνοδο της Ειδικής Επιτροπής για µία σφαιρική και ολοκληρωµένη διεθνή σύµβαση 

για την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων 

µε αναπηρία συµπεραίνει ότι «τέτοιες ενέργειες, καθ’ υπέρβαση των αρµοδιοτήτων, δεν 

γεννούν νοµικές υποχρεώσεις για τα συµβαλλόµενα στη συνθήκη κράτη ούτε και πρέπει 

τα τελευταία να θεωρούν ότι αυτές συµβάλλουν στη διαµόρφωση νέου εθιµικού διεθνούς 

δικαίου»·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει διεθνής νοµική υποχρέωση που να προβλέπει την 

πρόσβαση σε έκτρωση για οποιονδήποτε λόγο όπως, µεταξύ άλλων, για λόγους υγείας, 

ιδιωτικής ζωής, µη διακρίσεων ή για λόγους σεξουαλικής αυτονοµίας· 

Γενικές πτυχές προγεννητικής και µητρικής υγείας, οικογενειακού προγραµµατισµού και 
σωµατικής ακεραιότητας των γυναικών 

1. καταδικάζει κάθε παραβίαση της σωµατικής ακεραιότητας των γυναικών καθώς και τις 

επιβλαβείς πρακτικές που στοχεύουν στον έλεγχο της αυτονοµίας των γυναικών, και ιδίως 

την παράνοµη πρακτική του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως 

µορφή άσκησης ελέγχου στη σεξουαλικότητα των γυναικών· 

2. καλεί τα κράτη µέλη να εντάξουν τις (φυσικές) µεθόδους οικογενειακού 

προγραµµατισµού στην πολιτική τους για τη δηµόσια υγεία και να εξασφαλίσουν 

πρόσβαση σε µη επικριτικές πληροφορίες σχετικά µε το µετεκτρωτικό σύνδροµο (ΜΣ), 

καθώς και την άµεση και καθολική πρόσβαση στη θεραπεία του ΜΣ, που θα παρέχεται µε 

ασφαλή και µη επικριτικό τρόπο· 

3. υπενθυµίζει στα κράτη µέλη ότι οι επενδύσεις στην αναπαραγωγική και τη µητρική υγεία 

και τον (φυσικό) οικογενειακό προγραµµατισµό αποτελούν έναν από τους πλέον 

αποδοτικούς από άποψη κόστους και ανάπτυξης και από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους 

προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης µιας χώρας· 
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4. υπενθυµίζει την παράγραφο 8.25 του προγράµµατος δράσης της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για 

τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (∆∆ΠΑ) όπου ορίζεται ότι: «Επ’ ουδενί δεν πρέπει να 

προβάλλεται η άµβλωση ως µέθοδος οικογενειακού προγραµµατισµού. (...) Μεγίστη 

προτεραιότητα πρέπει να δίδεται πάντοτε στην πρόληψη της ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης 

και παντός είδους προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται προς εξάλειψη της ανάγκης για 

άµβλωση. Γυναίκες µε ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση και παροχή συµβουλών που να διέπεται από συµπόνια. Κάθε 

µέτρο ή αλλαγή σε σχέση µε την άµβλωση µπορεί να αποφασίζεται στο πλαίσιο του 

συστήµατος υγείας µόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές 

διαδικασίες.»· 

Σεβασµός του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου 

5. υπενθυµίζει ότι η άµβλωση δεν αναφέρεται σε καµία διεθνώς δεσµευτική συνθήκη των 

Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ότι «ανθρώπινο δικαίωµα στην 

άµβλωση» δεν υπάρχει ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου ούτε µέσω υποχρέωσης που να 

γεννάται από συνθήκη ούτε µέσω του εθιµικού διεθνούς δικαίου· υπενθυµίζει ότι καµία 

νοµικά δεσµευτική διεθνής συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως αδιαµφισβήτητη πηγή που να θεσπίζει ή να αναγνωρίζει δικαίωµα στην άµβλωση· 

6. βεβαιώνει ότι, κατά την εφαρµογή των ειδικών ρητρών όσον αφορά την απαγόρευση του 

εξαναγκασµού ή του καταναγκασµού σε θέµατα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του Καΐρου για τον 

Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (ICPD) και σε συνάρτηση µε τις νοµικώς δεσµευτικές 

διεθνείς πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε το κοινοτικό κεκτηµένο της ΕΕ και µε 

τις πολιτικές αρµοδιότητες της Ένωσης στο συγκεκριµένο θέµα, η βοήθεια της Ένωσης 

δεν πρέπει να παρέχεται σε οποιαδήποτε αρχή, οργάνωση ή πρόγραµµα που προωθεί, 

στηρίζει ή συµµετέχει στη διαχείριση οποιασδήποτε δράσης που συνεπάγεται 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως η καταναγκαστική άµβλωση, η 

εξαναγκαστική στείρωση ανδρών και γυναικών, ο καθορισµός του φύλου του εµβρύου 

που καταλήγει σε προγεννητική επιλογή του φύλου ή σε παιδοκτονία· 

7. παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕ∆ να σεβαστούν πλήρως τις επιφυλάξεις σχετικά 

µε την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα καθώς και την 

άµβλωση που έχουν εκφράσει οι εθνικές κυβερνήσεις στις συναφείς διεθνείς συνθήκες, 

συµβάσεις και προγράµµατα· 

Θεµελιώδες δικαίωµα στην ελευθερία της συνείδησης και στην ελευθερία της αντίρρησης 
συνείδησης 

8. Πρέπει να διατηρηθεί το ανθρώπινο δικαίωµα της αντίρρησης συνείδησης παράλληλα µε 

την ευθύνη του κράτους να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε νόµιµη και 

έγκαιρη ιατρική περίθαλψη, ιδίως σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού που σχετίζεται 

µε την προγεννητική υγεία και την υγεία της µητέρας· υπενθυµίζει δε ότι κανένα 

πρόσωπο, νοσοκοµείο ή ίδρυµα δεν πρέπει να εξαναγκάζεται, να θεωρείται υπεύθυνο ή να 

υπόκειται σε διακρίσεις καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λόγω της άρνησής του να εκτελέσει, να 

επιτρέψει, να βοηθήσει ή να υποβάλει σε άµβλωση ή σε οποιαδήποτε πράξη που θα 

µπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο ανθρώπινου εµβρύου. 
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Οι αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριµένο ζήτηµα 

9. σηµειώνει ότι η διατύπωση και η εφαρµογή πολιτικών σχετικά µε τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώµατα αποτελεί αρµοδιότητα των κρατών 

µελών· 

10. σηµειώνει ότι η διατύπωση και εφαρµογή πολιτικών σχετικά µε τη σεξουαλική αγωγή στα 

σχολεία αποτελεί αρµοδιότητα των κρατών µελών· 

11. καλεί λοιπόν τα θεσµικά όργανα, τους οργανισµούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ να 

συµµορφωθούν µε την ενωσιακή νοµοθεσία και να απέχουν από κάθε παρέµβαση σε 

αυτόν τον πολιτικό τοµέα που αποσκοπεί στο να δώσει νέα ερµηνεία στη νοµική βάση· 

Σεξουαλική αγωγή εφαρµοζόµενη από τα κράτη µέλη 

12. αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, καθήκοντα και ευθύνες των γονέων και άλλων προσώπων 

που είναι νοµικά υπεύθυνα για τους εφήβους να παρέχουν κατά τρόπο που να συµβαδίζει 

µε τις εξελισσόµενες ικανότητες των εφήβων, την κατάλληλη καθοδήγηση και αγωγή στα 

ζητήµατα του σεξ και της αναπαραγωγής· 

13. υπενθυµίζει –σε σχέση µε την αρχή του δόγµατος δηµόσιας πολιτικής και τα διεθνώς 

συµφωνηµένα πρότυπα– ότι οι γονείς ή οι νόµιµοι κηδεµόνες ενός παιδιού είναι 

ελεύθεροι να διασφαλίζουν ότι το παιδί τους λαµβάνει εκπαίδευση που είναι σύµφωνη µε 

τις πεποιθήσεις τους και ότι δεν υποχρεούται να λαµβάνει σεξουαλική αγωγή – 

συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 

των αµβλώσεων – παρά τις επιθυµίες των γονέων ή των νόµιµων κηδεµόνων του, 

κατευθυντήρια δε γραµµή πρέπει πάντα να είναι η βέλτιστη προστασία του συµφέροντος 

του παιδιού·  

14. υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα των γονέων για εκπαίδευση των παιδιών τους σύµφωνα µε 

τις θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις τους περιλαµβάνει το δικαίωµά τους να 

αρνούνται τυχόν άσκοπη παρέµβαση κρατικών ή µη κρατικών φορέων στην εκπαίδευση 

των παιδιών· 

15. υπογραµµίζει σχετικά ότι η σεξουαλική αγωγή είναι ιδιαίτερα αναγκαία, επειδή οι νέοι 

έχουν από πολύ µικρή ηλικία πρόσβαση σε πορνογραφικό και εξευτελιστικό περιεχόµενο, 

ιδίως µέσω του διαδικτύου· υπογραµµίζει ότι, για τον λόγο αυτό, η σεξουαλική αγωγή 

πρέπει να εντάσσεται σε µια ευρύτερη προσέγγιση στήριξης της συναισθηµατικής 

ανάπτυξης των νέων ανθρώπων, ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να 

συνάπτουν σχέσεις µε το άλλο φύλο σε ένα πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού· ενθαρρύνει τα 

κράτη µέλη να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, που θα απευθύνονται σε 

γονείς και ενηλίκους που εργάζονται µε νέους ανθρώπους, σχετικά µε τις καταστροφικές 

επιπτώσεις της πορνογραφίας στους εφήβους· 

Η προγεννητική και η µητρική υγεία στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών 

16. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία θα εστιάζεται και θα 

συµπεριλαµβάνει ρητά τους στόχους της προγεννητικής και της µητρικής υγείας· 
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17. ζητεί από την ΕΥΕ∆ να συνεργαστεί, µέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, µε τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα κορίτσια απολαύουν των δικαιωµάτων τους χωρίς να υπόκεινται σε 

διακρίσεις λόγω φύλου, µεταξύ άλλων τερµατίζοντας τις αντιδεοντολογικές και 

ενέχουσες διακρίσεις πρακτικές της προγεννητικής επιλογής του φύλου, των αποβολών 

θηλέων εµβρύων, της παιδοκτονίας θηλέων βρεφών, του εξαναγκασµού σε γάµο σε νεαρή 

ηλικία και του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συµπεριλαµβάνει στις αναπτυξιακές 

προτεραιότητές της την πρόσβαση σε ποιοτικές, οικονοµικά προσιτές, αποδεκτές και 

προσβάσιµες υπηρεσίες προγεννητικής περίθαλψης και υγειονοµικής περίθαλψης της 

µητέρας, στην εκπαίδευση σχετικά µε θέµατα σχέσεων, συναισθηµάτων καθώς και στην 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για αγόρια και κορίτσια η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 3 της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, παρέχεται 

υπό την ευθύνη των γονέων, στον εθελούσιο οικογενειακό προγραµµατισµό που 

περιλαµβάνει φυσικές µεθόδους οικογενειακού προγραµµατισµού, καταπολεµώντας 

παράλληλα τις διακρίσεις λόγω φύλου, που οδηγούν σε επιλεκτικές – ανάλογα µε το φύλο 

– και αναγκαστικές αµβλώσεις και σε σεξουαλική βία, και εξασφαλίζοντας την παροχή 

προγεννητικής περίθαλψης και υγειονοµικής περίθαλψης της µητέρας, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και θεραπείας του HIV και της σχετικής φροντίδας 

και υποστήριξης χωρίς διακρίσεις· 

Συµπέρασµα 

19. επαναβεβαιώνει το κυρίαρχο δικαίωµα κάθε κράτους για την εφαρµογή των προτάσεων 

του παρόντος ψηφίσµατος σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, µε πλήρη σεβασµό των 

διαφόρων θρησκευτικών και ηθικών αξιών και του πολιτιστικού υπόβαθρου του λαού του 

(δόγµα δηµόσιας πολιτικής) και σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα, καθολικά 

ανθρώπινα δικαιώµατα· 

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών, τον Οργανισµό 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ καθώς και στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων 

Εθνών. 

Or. en 

 


