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2013/2040(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0426/2013 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to 

saistītajām tiesībām 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību deklarāciju, kurā noteikts, ka 
bērnam ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, tostarp arī pienācīga juridiskā 
aizsardzība gan pirms, gan arī pēc dzimšanas, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punktu, kurā noteikts, ka 
Savienība savā darbībā Ħem vērā dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas 
noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-34/10 „Brüstle pret Greenpeace”, 
kurā norādīts zinātnisks fakts, ka cilvēka dzīvība sākas apaugĜošanas brīdī un ka cilvēka 
embrijs ir konkrēts posms cilvēka ėermeĦa attīstības ciklā, 

A. tā kā sievietēm un meitenēm ir tiesības uz brīvību, vienlīdzīgām iespējām, cieĦu un 
veselību un nediskrimināciju dzimuma dēĜ; 

B. tā kā neplānota un nevēlama grūtniecība joprojām ir problēma daudzām sievietēm ES, 
tostarp pusaudzēm;  

C. tā kā jauni cilvēki no agrīna vecuma ir plaši pakĜauti pornogrāfiskam saturam, jo īpaši 
izmantojot internetu mājās vai skolā; tā kā mazu meiteĦu seksualizācija plašsaziĦas 
līdzekĜos ir parādība, kas skar gan sieviešu, gan vīriešu emocionālo attīstību un seksuālo 
dzīvi, un palīdz uzturēt dzimumu stereotipus un seksuālās vardarbības veidus; 

D. tā kā nevienā juridiski saistošā starptautiskā līgumā vai konvencijā nav definēts jēdziens 
„seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības”; tā kā Pasaules Veselības Organizācijas 
vārdnīcā ir izmantota iekĜaujošas valodas pieeja, norādot, ka „seksuālā un reproduktīvā 
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veselība” ietver „dzimstības regulēšanas metodes”, kas savukārt ietver „grūtniecības 
pārtraukšanu (abortu)”; 

E. tā kā ANO līgumu izpildes uzraudzības iestādēm nav nekādu pilnvaru šos līgumus 
interpretēt tā, lai radītu valstīm jaunas saistības vai grozītu līgumu būtību, un tā kā ikviena 
ANO līgumu izpildes uzraudzības iestāde, kas interpretē līgumu tā, lai tajā iekĜautu 
tiesības uz abortu, līdz ar to pārkāpj savas pilnvaras un rīkojas pretēji savam mandātam; tā 
kā ad hoc komitejas par visaptverošu un integrētu starptautisku konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesību un cieĦas veicināšanu un aizsardzību 7. sesijas ziĦojumā tika ietverts 
secinājums, ka „šādi ultra vires akti nerada nekādas juridiskas saistības dalībvalstīm un 
valstīm, kas tos akceptē, tie arī nav jāatzīst par ieguldījumu jaunu starptautisko paražu 
tiesību veidošanā;”  

F. tā kā nav nekāda starptautiski noteikta juridiska pienākuma nodrošināt aborta pieejamību 
jebkādu iemeslu dēĜ, cita starpā ietverot veselību, privātumu, nediskrimināciju vai 
seksuālo autonomiju, 

Pirmsdzemdību un mātes veselības, ăimenes plānošanas un sieviešu fiziskās 
neaizskaramības vispārējie aspekti 

1. nosoda pārkāpumus pret sieviešu fizisko neaizskaramību, kā arī kaitīgas paražas, kuru 
mērėis ir kontrolēt sieviešu pašnoteikšanos, un nosoda sieviešu ăenitāliju kropĜošanas 
(FMG) nelikumīgo praksi kā sieviešu seksuālās kontroles veidu; 

2. mudina dalībvalstis sabiedrības veselības politikā iekĜaut dabisku ăimenes plānošanas 
metožu veicināšanu un nodrošināt piekĜuvi bez nosodījuma sagatavotai informācijai par 
pēcaborta stresa sindromu (PAS), kā arī tūlītēju un vispārēju piekĜuvi PAS ārstēšanai 
drošā veidā un bez nosodījuma; 

3. atgādina dalībvalstīm, ka ieguldījumi pirmsdzemdību un mātes veselības aprūpē un 
dabiskā ăimenes plānošanā ir izmaksu ziĦā visizdevīgākie (attiecībā uz attīstību) un 
visefektīvākie veidi valsts ilgtspējīgas attīstības veicināšanai; 

4. atgādina Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību Rīcības programmas 
8.25. punktā noteikto: „Nekādā gadījumā nedrīkst popularizēt abortu kā ăimenes 
plānošanas metodi. (..) Nevēlamas grūtniecības novēršanai vienmēr ir jābūt galvenajai 
prioritātei, un būtu jāpieliek visas pūles, lai novērstu aborta nepieciešamību. Sievietēm, 
kurām iestājusies nevēlama grūtniecība, vajadzētu būt iespējai nekavējoties saĦemt 
uzticamu informāciju un līdzjūtīgu padomu. Jebkādus veselības sistēmas pasākumus vai 
izmaiĦas saistībā ar abortu var pieĦemt tikai valsts vai vietējā līmenī saskaĦā ar valsts 
likumdošanas procedūru.”; 

Starptautisko tiesību un tiesiskuma ievērošana 

5. atgādina, ka aborts nav pieminēts nevienā starptautiski saistošā ANO cilvēktiesību līgumā 
un ka starptautiskajās tiesībās — ne līgumsaistību ietvaros, ne arī starptautiskajās paražu 
tiesībās — nav paredzētas „cilvēktiesības uz abortu”; atgādina, ka nepastāv neviens 
juridiski saistošs starptautisks ANO līgums, kura būtu noteiktas vai atzītas tiesības uz 
abortu; 
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6. apgalvo, ka, īstenojot tādas īpašas klauzulas par aizliegumu seksuālās un reproduktīvās 
veselības jomā lietot ietekmēšanas vai piespiešanas līdzekĜus, par kurām tika panākta 
vienošanās Kairas Starptautiskajā konferencē par iedzīvotājiem un attīstību, kā arī 
juridiski saistošus starptautisko cilvēktiesību instrumentus, ES tiesību kopumu un 
Savienības politikas kompetenci šajā jautājumā, Savienības palīdzību nedrīkstētu sniegt 
nevienai iestādei, organizācijai vai programmai, kas atbalsta un veicina tādas darbības vai 
iesaistās tādu darbību pārvaldībā, kuras saistītas ar tādiem cilvēktiesību pārkāpumiem kā 
piespiedu aborti, sieviešu un vīriešu piespiedu sterilizācija, augĜa dzimuma noteikšana 
pirmsdzemdību dzimuma atlases nolūkā vai jaundzimušo nogalināšana; 

7. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) pilnībā ievērot attiecīgajos 
starptautiskajos līgumos, konvencijās un programmās valstu valdību minētās atrunas 
attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām (SHRH) un abortu; 

Pamatiesības uz apziĦas brīvību un pārliecībā balstītas atteikšanās tiesības 

8. apstiprina pārliecībā balstītas atteikšanās vispārējas cilvēktiesības kopā ar valsts atbildību 
nodrošināt, ka pacientiem laikus ir pieejama likumīga medicīnas aprūpe, jo īpaši tad, kad 
vajadzīga neatliekamā palīdzība pirmsdzemdību un mātes veselības aprūpes 
nodrošināšanai; atgādina, ka nevienu personu, slimnīcu vai iestādi nedrīkst neviena 
iemesla dēĜ piespiest, saukt pie atbildības vai diskriminēt jebkādā veidā tādēĜ, ka tā atsakās 
veikt, radīt apstākĜus, lai veiktu, atbalstīt vai pakĜauties pienākumam veikt abortu vai 
jebkuru citu darbību, kas varētu izraisīt cilvēka augĜa vai embrija nāvi; 

Eiropas Savienības kompetence šajā jautājumā 

9. norāda, ka SRHR politikas formulēšana un īstenošana ir dalībvalstu kompetencē; 

10. norāda, ka dzimumizglītības politikas formulēšana un īstenošana ir dalībvalstu 
kompetencē; 

11. tādēĜ aicina ES iestādes, struktūras un aăentūras ievērot ES tiesību aktus un atturēties no 
tādas iejaukšanās šajā politikas jomā, kuras mērėis ir no jauna interpretēt tiesisko pamatu; 

Dalībvalstu īstenotā dzimumizglītība 

12. atzīst vecāku un citu par pusaudžiem juridiski atbildīgu personu tiesības, pienākumus un 
saistības nodrošināt pusaudžu spējām pielāgotus norādījumus un padomus seksuālās un 
reproduktīvās veselības jomā; 

13. atgādina, ka saskaĦā ar likumības un kārtības principu un starptautiski atzītiem 
standartiem bērna vecāki vai likumīgie aizbildĦi var brīvi nodrošināt, lai viĦu bērni 
saĦemtu izglītību saskaĦā ar viĦu pašu pārliecību, un ka bērnu nedrīkst piespiest 
dzimumizglītībai, tostarp par SHRH un aborta veicināšanu, pret viĦa vecāku vai likumīgo 
aizbildĦu gribu, par pamatprincipu nosakot bērna intereses;  

14. atgādina, ka vecāku tiesības izglītot bērnus saskaĦā ar savu reliăisko vai nereliăisko 
pārliecību ietver arī tiesības noraidīt jebkādu nevēlamu valsts vai nevalstisko struktūru 
iejaukšanos šajā izglītošanās procesā; 



 

AM\1012233LV.doc  PE519.436v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

15. uzsver, ka dzimumizglītība ir īpaši nepieciešama, jo jauniešiem kopš agrīna vecuma ir 
piekĜuve pornogrāfiskam un pazemojošam saturam, jo īpaši internetā; tāpēc uzsver, ka 
dzimumizglītībai jāveido daĜa no jauniešu emocionālās attīstības plašākas atbalstošas 
pieejas, lai viĦi varētu veidot uz savstarpēju cieĦu balstītas attiecības ar pretējā dzimuma 
pārstāvjiem; mudina dalībvalstis īstenot kampaĦas, kas paredzētas vecākiem un 
pieaugušajiem, kuri strādā ar jauniešiem, lai padziĜinātu viĦu izpratni par pornogrāfijas 
kaitīgo ietekmi uz pusaudžiem; 

Pirmsdzemdību un mātes veselība attīstības politikā 

16. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES sadarbībā attīstības jomā būtu iekĜauts stingrs virziens 
un konkrēti mērėi pirmsdzemdību un mātes veselības veicināšanai; 

17. aicina EĀDD, izmantojot ES delegācijas jaunattīstības valstīs, sadarboties ar šo valstu 
valdībām, lai nodrošinātu, ka meitenes izmanto savas tiesības bez diskriminācijas 
dzimuma dēĜ, cita starpā izbeidzot neētisku un diskriminējošu prenatālās dzimuma atlases 
praksi, sieviešu dzimuma augĜu abortu, jaundzimušo meiteĦu nogalināšanu, agrīnas 
piespiedu laulības un sieviešu ăenitāliju kropĜošanu; 

18. aicina Komisiju attīstības prioritāšu sarakstā saglabāt mērėi nodrošināt piekĜuvi 
kvalitatīviem, cenas ziĦā pieejamiem, pieĦemamiem un pieejamiem pirmsdzemdību un 
mātes veselības aprūpes pakalpojumiem, zēnu un meiteĦu izglītošanai attiecību un 
emocionālajā jomā, kā arī dzimumizglītībai, kas saskaĦā ar Vispārējās cilvēktiesību 
deklarācijas 26. panta 3. punktu ir vecāku pamatatbildība, brīvprātīgai ăimenes 
plānošanai, tostarp dabiskām ăimenes plānošanas metodēm, vienlaikus cīnoties pret 
dzimumu diskrimināciju, kas izraisa selektīvus abortus augĜa dzimuma dēĜ un piespiedu 
abortus, piespiedu sterilizāciju un seksuālu vardarbību, kā arī nodrošinot apgādi ar 
pirmsdzemdību laikā nepieciešamajiem un mātes veselības aprūpes produktiem, tostarp 
HIV profilaksi, HIV slimnieku ārstēšanu, aprūpi un atbalstīšanu bez diskriminācijas; 

Secinājums 

19. turklāt apstiprina ikvienas valsts suverēnās tiesības īstenot šīs rezolūcijas priekšlikumus 
saskaĦā ar saviem tiesību aktiem, pilnībā ievērojot savu iedzīvotāju dažādās reliăiskās un 
ētiskās vērtības un kultūras mantojumu (likumības un kārtības principus), un atbilstoši 
vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesībām; 

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, ES Pamattiesību aăentūrai un ANO ăenerālsekretāram. 

Or. en 


