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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0426/0000 

Europos Parlamento rezoliucija (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), kuria 
pakeičiama ne teis÷kūros rezoliucija d÷l lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos ir teisių (A7-

0426/2013) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Vaiko teisių deklaraciją, kurioje teigiama, kad vaikui 
reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą, tiek iki 
gimimo, tiek ir po jo, 

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 7 dalį, kurioje 
nustatyta, kad Sąjunga pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos 
apibr÷žimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą; 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje Nr. C-34/10 
Brüstle prieš Greenpeace, kuriame kaip mokslinis faktas nurodomas teiginys, kad nauja 
žmogaus gyvyb÷ prasideda nuo apvaisinimo momento ir kad žmogaus embrionas yra 
konkreti žmogaus kūno vystymosi stadija, 

A. kadangi moterys ir mergait÷s turi teisę į laisvę, lygias galimybes, orumą ir sveikatą, taip 
pat teisę nepatirti diskriminacijos d÷l lyties; 

B. kadangi neplanuotas ir nepageidaujamas n÷štumas vis dar yra tikrov÷, kuri kelia problemų 
daugeliui ES moterų, įskaitant paaugles;  

C. kadangi jaunimas labai anksti, ypač prisijungę prie interneto namuose arba mokykloje, 
susiduria su pornografiniu turiniu; kadangi seksualus jaunų mergaičių įvaizdis 
žiniasklaidoje yra reiškinys, kuris turi padarinių emociniam vystymuisi ir lytiniam moterų 
bei vyrų gyvenimui ir prisideda prie su lytimi susijusių stereotipų kūrimo ir seksualinio 
smurto; 

D. kadangi jokiose tarptautin÷se teisiškai privalomose sutartyse ar konvencijose n÷ra 
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apibr÷žtas terminas „lytin÷ ir reprodukcin÷ sveikata ir teis÷s“; kadangi Pasaulio sveikatos 
organizacijos taikomas „įtraukiosios kalbos“ metodas, nes jame nurodoma, kad „lytin÷ ir 
reprodukcin÷ sveikata“ apima „vaisingumo reguliavimo metodus“, įskaitant „n÷štumo 
nutraukimą (abortą)“; 

E. kadangi JT sutarčių priežiūros institucijos neturi įgaliojimų šias sutartis aiškinti taip, kad 
būtų sukurti nauji valstyb÷s įsipareigojimai ar pakeistas šių sutarčių turinys, ir tod÷l jei JT 
sutarčių priežiūros institucija išaiškina, kad sutartis apima teisę į abortą, ji viršija savo 
įgaliojimus ir veikia ne pagal jai suteiktą mandatą; kadangi Laikinojo komiteto d÷l 
bendrosios ir integruotos tarptautin÷s neįgaliųjų teisių ir orumo apsaugos ir įtvirtinimo 
konvencijos 7-osios sesijos ataskaitoje padaryta išvada, kad tokie įgaliojimus viršijantys 
veiksmai sutartį pasirašiusioms šalims nesukuria teisinių įsipareigojimų, ir šalys netur÷tų 
jų laikyti veiksmais, kuriais prisidedama prie naujos tarptautin÷s paprotin÷s teis÷s kūrimo;  

F. kadangi n÷ra tarptautin÷s teisin÷s pareigos sudaryti galimybę nutraukti n÷štumą d÷l bet 
kurios priežasties, įskaitant sveikatą, privatumą, nediskriminavimą ar lytinį 
savarankiškumą ir kt.; 

Bendrieji n÷ščiųjų ir gimdyvių sveikatos, šeimos planavimo ir moterų kūno neliečiamyb÷s 

aspektai 

1. smerkia bet kokį moterų kūno neliečiamyb÷s pažeidimą bei žalingą praktiką, kuria 
siekiama kontroliuoti moterų apsisprendimą, ir smerkia neteis÷tą moterų lyties organų 
žalojimo praktiką kaip seksualin÷s moterų kontrol÷s formą; 

2. ragina valstybes nares įtraukti (natūralaus) šeimos planavimo būdų skatinimą į savo 
visuomen÷s sveikatos priežiūros politiką ir užtikrinti galimybę gauti nešališką informaciją 
apie poabortinio streso sindromą (PSS), taip pat skubią ir visuotinę galimybę gauti PSS 
gydymo paslaugas, teikiamas saugiai ir be šališkų vertinimų; 

3. primena valstyb÷ms nar÷ms, kad vystymosi požiūriu investicijos į n÷ščiųjų ir gimdyvių 
sveikatą ir natūralų šeimos planavimą yra vienos iš ekonomiškai paveikiausių, ir tai yra 
veiksmingiausias būdas remti tvarų šalies vystymąsi; 

4. primena, kad Tarptautin÷s konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programos 8.25 skirsnyje nurodyta, kad: „Abortas jokiu būdu negali būti skatinamas kaip 
šeimos planavimo būdas. [...] Nepageidaujamo n÷štumo prevencijai visada turi būti 
teikiama pirmenyb÷ ir tur÷tų būti stengiamasi panaikinti aborto poreikį. Nepageidaujamą 
n÷štumą patiriančios moterys tur÷tų gal÷ti gauti patikimą informaciją ir konsultacijas, 
kuriose sulauktų užuojautos. Bet kokios sveikatos sistemos priemon÷s ar pasikeitimai, 
susiję su abortais, gali būti priimami tik nacionaliniu ar vietos lygmenimis laikantis 
nacionalinio teis÷kūros proceso.“; 

Tarptautin÷s teis÷s ir teisin÷s valstyb÷s principų laikymasis 

5. primena, kad abortas n÷ra minimas jokioje tarptautin÷je privalomoje JT žmogaus teisių 
sutartyje ir kad pagal tarptautinę teisę n÷ra žmogaus teis÷s į abortą, kuri būtų įtvirtinta 
kaip įsipareigojimas pagal sutartį ar pagal tarptautinę paprotinę teisę; primena, kad n÷ra 
jokios tarptautin÷s teisiškai privalomos Jungtinių Tautų sutarties, kurioje būtų tiksliai 
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nurodyta, kad nustatoma ar pripažįstama teis÷ į abortą; 

6. teigia, kad įgyvendinant specialias Kairo tarptautin÷je konferencijoje gyventojų ir 
vystymosi klausimais numatytas sąlygas d÷l draudimo naudoti prievartą ar spaudimą 
lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos srityje ir atsižvelgiant į tarptautines teisiškai privalomas 
žmogaus teisių srities priemones, ES acquis communautaire ir Sąjungai naudojantis savo 
politine kompetencija šiais klausimais, Sąjungos pagalba netur÷tų būti teikiama jokioms 
valdžios institucijoms, organizacijoms ar programoms, pagal kurias skatinama vykdyti 
veiklą, susijusią su tokiais žmogaus teisių pažeidimais, kaip antai priverstiniai abortai, 
priverstinis moterų ar vyrų sterilizavimas, vaisiaus lyties nustatymas d÷l priešgimdymin÷s 
lyties atrankos arba vaikų žudymas, tokia veikla remiama ar joje dalyvaujama; 

7. ragina Komisiją ir Europos išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) visapusiškai atsižvelgti į 
susijusiose tarptautin÷se sutartyse, konvencijose ir programose nacionalinių vyriausybių 
išreikštas abejones d÷l lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos ir teisių (LRST) ir aborto; 

Pagrindin÷ teis÷ į sąžin÷s laisvę ir teis÷ atsisakyti veikti d÷l vidinių įsitikinimų 

8. patvirtina visuotinę žmogaus teisę atsisakyti veikti d÷l vidinių įsitikinimų ir valstyb÷s 
pareigą užtikrinti, kad pacientai gal÷tų laiku gauti teis÷tas medicinos priežiūros paslaugas, 
ypač tais atvejais, kai n÷ščiosioms ir gimdyv÷ms reikalinga skubi medicinin÷ pagalba; 
primena, kad joks asmuo, ligonin÷ ar institucija jokiais būdais neturi būti verčiami, 
laikomi atsakingais ar diskriminuojami d÷l atsisakymo atlikti abortą ar bet kokius 
veiksmus, kurie gali sukelti žmogaus vaisiaus ar embriono mirtį, suteikti jiems patalpas, 
pad÷ti ar leisti juos atlikti; 

Europos Sąjungos kompetencija šiais klausimais 

9. pažymi, kad LRST politikos formavimas ir įgyvendinimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai; 

10. pažymi, kad lytinio švietimo mokyklose politikos formavimas ir įgyvendinimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai; 

11. tod÷l ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras laikytis ES teis÷s ir nesikišti į šią 
politikos sritį siekiant iš naujo išaiškinti teisinį pagrindą; 

Valstybių narių įgyvendinamas lytinis švietimas 

12. pripažįsta t÷vų ir kitų teisiškai už paauglius atsakingų asmenų teises, pareigas ir 
atsakomybę, atsižvelgiant į besivystančius paauglio geb÷jimus, tinkamai juos nukreipti ir 
patarti jiems lyties ir reprodukcijos klausimais; 

13. primena, kad, atsižvelgiant į viešosios tvarkos doktrinos principą ir tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus, vaiko t÷vai ar teis÷ti glob÷jai turi laisvę užtikrinti, kad jų vaikai 
būtų ugdomi pagal jų pačių įsitikinimus, ir kad vaikai neturi būti verčiami būti ugdomi 
lytiškai, įskaitant mokymą apie LRST skatinimą ir abortus, prieš jų t÷vų ar teis÷tų glob÷jų 
valią, nes pagrindinis principas, kuriuo turi būti vadovaujamasi, yra vaiko interesai;  
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14. primena, kad t÷vų teis÷ aukl÷ti vaikus pagal savo religinius ar nereliginius įsitikinimus 
apima jų teisę atsisakyti bet kokio netinkamo valstybinių ar nevalstybinių veik÷jų kišimosi 
į jų vaikų ugdymą; 

15. pabr÷žia, kad lytinis švietimas yra ypač reikalingas, nes jaunimas anksti susiduria su 
pornografiniu ir žeminančiu turiniu, dažniausiai internetu; tod÷l pabr÷žia, kad lytinis 
švietimas turi būti platesnio masto veiksmų, skirtų jaunimo emociniam vystymui remti, 
dalis, kad jie gal÷tų kurti abipuse pagarba grindžiamus santykius su kitos lyties atstovais; 
ragina valstybes nares prad÷ti t÷vų ir su jaunimu dirbančių suaugusiųjų kampanijas, kad 
jie taptų geriau informuoti apie neigiamą pornografijos poveikį paaugliams; 

N÷ščiųjų ir gimdyvių sveikata ir vystymosi politika 

16. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES vystomajame bendradarbiavime būtų aiškiai kreipiamas 
didelis d÷mesys į n÷ščiųjų ir gimdyvių sveikatą ir kad būtų nustatyti konkretūs tikslai šioje 
srityje; 

17. ragina EIVT, pasitelkus ES delegacijas besivystančiose šalyse, bendradarbiauti su tų šalių 
vyriausyb÷mis, kad būtų užtikrinta, jog moteriškos lyties vaikai naudotųsi savo teis÷mis 
nepatirdami diskriminacijos d÷l lyties, ir, be kita to, nutraukti neetišką ir diskriminacinę 
priešgimdymin÷s lyties atrankos, moteriškos lyties vaisių abortų, moteriškos lyties vaikų 
žudymo, ankstyvų priverstinių vedybų ir moterų lyties organų žalojimo praktiką; 

18. ragina Komisiją nustatyti, kad jos vystymosi politikos prioritetai ir toliau būtų galimyb÷ 
gauti kokybiškas, nebrangias, priimtinas ir prieinamas n÷ščiųjų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros paslaugas, santykių, emocinį ir lytinį berniukų ir mergaičių ugdymą, kuris, 
remiantis Visuotin÷s žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnio 3 dalimi, pirmiausia yra jų 
t÷vų atsakomyb÷, savanoriško šeimos planavimo klausimais, įskaitant natūralaus šeimos 
planavimo būdus, ir kartu kovoti su diskriminacija d÷l lyties, d÷l kurios atsiranda abortai 
d÷l nepageidaujamos vaisiaus lyties, priverstiniai abortai, priverstin÷ sterilizacija ir 
seksualinis smurtas, be to, užtikrinti n÷ščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūros priemonių 
teikimą, įskaitant be diskriminacijos vykdomą ŽIV prevenciją, gydymą, priežiūrą ir 
paramą; 

Išvada 

19. dar kartą patvirtina, kad reaguoti į šioje rezoliucijoje pateikiamus pasiūlymus laikantis 
nacionalinių teis÷s aktų, visapusiškai atsižvelgiant į įvairias savo tautos religines ir etines 
vertybes bei kultūrinę kilmę (viešosios tvarkos doktrina) ir laikantis visuotinai pripažintų 
tarptautinių žmogaus teisių yra kiekvienos šalies suvereni teis÷; 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausyb÷ms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai ir JT generaliniam 
sekretoriui. 

Or. en 

 


