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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 157(4) tar-Regoli ta' Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A7-0426/2013 dwar is-Saħħa u d-Drittijiet 

Sesswali u Riproduttivi 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti, li tafferma 
li t-tfal għandhom bŜonn ta' salvagwardji u attenzjoni speëjali, inkluŜa protezzjoni 
āuridika xierqa, qabel kif ukoll wara t-twelid, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
li jafferma li l-azzjoni tal-Unjoni għandha tirrispetta r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri 
fir-rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-
għoti tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika; 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-deëiŜjoni C-34/10 "Brüstle vs Greenpeace" tal-Qorti tal-Āustizzja tal-
Unjoni Ewropea li tafferma li bħala fatt xjentifiku ħajja umana ādida tibda mal-
konëepiment, u li l-embrijun uman jikkostitwixxi stadju preëiŜ fl-iŜvilupp tal-āisem uman, 

A. billi n-nisa u l-bniet għandhom id-dritt li jgawdu mil-libertà u mill-opportunitajiet indaqs, 
mid-dinjità u mis-saħħa, kif ukoll min-nondiskriminazzjoni abbaŜi tas-sess; 

B. billi r-realtà tat-tqala mhux intenzjonata u mhux mixtieqa għadha problema għal ħafna 
nisa fl-UE, inkluŜi l-adolexxenti;  

C. billi Ŝ-ŜgħaŜagħ, minn ëkunithom, huma esposti bil-kbir għall-kontenut pornografiku, 
speëjalment permezz tal-aëëess għall-Internet kemm minn djarhom jew kif ukoll fl-iskola; 
billi s-sesswalizzazzjoni tal-bniet fil-mezzi tal-informazzjoni hija fenomenu li jolqot l-
iŜvilupp emottiv u l-ħajja sesswali kemm tan-nisa kif ukoll tal-irāiel u jikkontribwixxi 
għall-persistenza tal-istereotipi tal-āeneru, u tal-vjolenza bbaŜata fuq is-sess; 

D. billi ma jeŜisti l-ebda trattat jew konvenzjoni internazzjonali āuridikament vinkolanti li 
jiddefinixxu l-espressjoni "saħħa u drittijiet sesswali u riproduttivi"; billi d-dizzjunarju 
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tad-WHO juri l-approëë tal-"lingwaāā inkluŜiv" u jafferma li s-"saħħa sesswali u 
riproduttiva" tinkludi "metodi għar-regolazzjoni tal-fertilità" inkluŜ l-"interruzzjoni tat-
tqala (abort)"; 

E. billi l-korpi inkarigati mill-monitoraāā tat-trattati tan-Nazzjonijiet Uniti ma għandhomx 
awtorità li jinterpretaw dawn it-trattati f'modi li joħolqu obbligi āodda għall-Istati jew li 
jimmodifikaw is-sustanza tat-trattati; billi, konsegwentement, kwalunkwe korp inkarigat 
mill-monitoraāā tat-trattati tan-Nazzjonijiet Uniti li jinterpreta trattat biex jinkludi fih id-
dritt għall-abort jaāixxi lil hinn mill-awtorità tiegħu u jikser il-mandat tiegħu; billi r-
rapport tas-seba' sessjoni tal-Kumitat Ad Hoc inkarigat li jfassal Konvenzjoni 
Internazzjonali Komprensiva u Integrata dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Drittijiet 
u tad-Dinjità tal-Persuni b'DiŜabilità kkonkluda li "tali eëëess ta' poter ma joħloq l-ebda 
obbligu āuridiku għall-Istati firmatarji tat-trattat, u lanqas ma għandhom l-Istati 
jirrikonoxxu l-validità għall-finijiet tal-formazzjoni ta' dritt internazzjonali 
konswetudinarju ādid";  

F. billi ma jissussisti l-ebda obbligu āuridiku internazzjonali biex jingħata aëëess għall-abort 
abbaŜi għal kwalunkwe raāuni, inkluŜi, iŜda mhux biss, is-saħħa, il-privatezza, in-
nondiskriminazzjoni u l-awtonomija sesswali; 

Aspetti āenerali dwar is-saħħa ta' qabel it-twelid u materna, ippjanar tal-familja u integrità 

fiŜika tan-nisa 

1. Jikkundanna kull ksur tal-integrità fiŜika tan-nisa kif ukoll il-prattiki ta' ħsara intiŜi li 
jikkontrollaw l-awtodeterminazzjoni tan-nisa u jikkundanna l-prattika illegali tal-
mutilazzjoni āenitali femminili bħala forma ta' kontroll sesswali fuq in-nisa; 

2. Jistieden lill-Istati Membri jinkludu l-promozzjoni ta' metodi tal-ippjanar tal-familja 
(naturali) fil-politika tagħhom dwar is-saħħa pubblika, u jiŜguraw l-aëëess għal 
informazzjoni newtrali dwar is-sindromu post-abort (PAS) kif ukoll jiggarantixxu aëëess 
immedjat u universali għall-kuri għall-PAS, mogħtija b'mod sikur u mingħajr ma jiāu 
espressi āudizzji; 

3. Ifakkar lill-Istati Membri li l-investimenti fis-saħħa ta' qabel it-twelid u materna u fl-
ippjanar tal-familja naturali huma fost l-aktar metodi kosteffikaëi f'termini ta' Ŝvilupp, u 
jirrappreŜentaw il-mezzi l-aktar effikaëi għall-promozzjoni ta' Ŝvilupp sostenibbli ta' 
pajjiŜ; 

4. Ifakkar li t-Taqsima 8.25 tal-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-
Popolazzjoni u l-IŜvilupp jafferma li: "L-abort ma għandu fl-ebda kaŜ jiāi promoss bħala 
metodu tal-ippjanar tal-familja. [...] Il-prevenzjoni ta' tqala mhux mixtieqa trid dejjem 
tingħata l-ogħla prijorità, u għandu jsir kull sforz possibbli biex tkun eliminata l-ħtieāa li 
jsir rikors għall-abort. In-nisa li jkollhom tqala mhux mixtieqa għandu jkollhom aëëess 
faëli għal informazzjoni affidabbli u servizz ta' pariri bbaŜat fuq il-kumpassjoni. 
Kwalunkwe miŜura jew bidla relatata mal-abort fi ħdan is-sistema tas-saħħa jistgħu jiāu 
adottati fil-livell nazzjonali jew lokali skont il-proëess leāiŜlattiv nazzjonali."; 

Rispett tad-dritt internazzjonali u tal-Istat tad-dritt 
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5. Ifakkar li l-abort mhuwa msemmi fl-ebda trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-
Nazzjonijiet Uniti vinkolanti fuq livell internazzjonali u li ma jeŜisti l-ebda dritt tal-
bniedem għall-abort skont id-dritt internazzjonali, la bħala obbligu stabbilit minn trattat u 
lanqas skont id-dritt internazzjonali konswetudinarju; ifakkar li l-ebda trattat 
internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti āuridikament vinkolanti jista' jiāi ëëitat 
akkuratament bħala strument li jistabbilixxi jew jirrikonoxxi dritt għall-abort; 

6. Jafferma li, hija u timplimenta l-klawsoli speëifiëi approvati fil-Konferenza 
Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-IŜvilupp tal-Kajr, li jipprojbixxu il-koerëizzjoni 
jew il-kostrizzjoni fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva, kif ukoll l-istrumenti 
internazzjonali āuridikament vinkolanti relatati mad-drittijiet tal-bniedem, mal-acquis 
Komunitarju tal-Unjoni u mal-kompetenzi tagħha f'din il-materja, l-Unjoni ma għandha 
tagħti assistenza lill-ebda awtorità, organizzazzjoni jew programm li jippromwovu, 
isostnu jew jipparteëipaw fil-āestjoni ta' kwalunkwe azzjoni li timplika ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem bħall-abort furzat, l-isterilizzazzjoni furzata tan-nisa u tal-irāiel, id-
determinazzjoni tas-sess tal-fetu li jirriŜulta fis-selezzjoni qabel it-twelid jew fl-
infantiëidju; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 
jirrispettaw bis-sħiħ ir-riŜervi fformulati mill-gvernijiet nazzjonali fil-qasam tas-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi u tal-abort fit-trattati, fil-konvenzjonijiet u fil-programmi 
internazzjonali kkonëernati; 

Dritt fundamentali għal-libertà tal-kuxjenza u libertà għall-oāāezzjoni tal-kuxjenza 

8. Isostni d-dritt tal-bniedem universali għall-oāāezzjoni tal-kuxjenza flimkien mar-
responsabilità tal-Istat li jiggarantixxi li l-pazienti jkunu jistgħu jaëëedu fil-pront l-
assistenza medika prevista mil-liāi f'kaŜijiet partikolari ta' emerāenza qabel it-twelid u l-
assistenza sanitarja materna; ifakkar li l-ebda individwu, sptar jew istituzzjoni ma 
għandhom ikunu sottoposti għall-koerëizzjoni, jitqiesu responsabbli jew ikunu 
diskriminati bl-ebda mod minħabba r-rifjut li jwettqu, jaāevolaw, jassistu jew jaëëettaw li 
jwettqu abort jew kwalunkwe att li jista' jikkawŜa l-mewt ta' fetu jew embrijun uman, 
għall-ebda raāuni; 

 
Kompetenzi tal-Unjoni Ewropea dwar din il-materja 

9. Josserva l-formulazzjoni u l-implimentazzjoni fil-qasam tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi huma kompetenza tal-Istati Membri; 

10. Josserva li l-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' politiki fil-qasam tal-edukazzjoni 
sesswali fl-iskejjel huma kompetenza tal-Istati Membri; 

11. Jistieden għalhekk lill-istituzzjonijiet, lill-korpi u lill-aāenziji tal-Unjoni jikkonformaw 
ruħhom mad-dritt tal-UE u jastjenu minn kwalunkwe intervent fit-tali ambitu politiku intiŜ 
li jinterpreta mill-ādid il-baŜi āuridika; 

Edukazzjoni sesswali implimentata mill-Istati Membri 

12. Jirrikonoxxi d-drittijiet, id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tal-āenituri u ta' persuni oħra 
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legalment responsabbli mill-adolexxenti li jagħtu, b'mod konsistenti mal-kapaëitajiet 
f'evoluzzjoni tal-adolexxenti, direzzjoni u gwida xierqa dwar il-kwistjonijiet sesswali u 
riproduttivi; 

13. Ifakkar, konformement mal-prinëipju tal-ordni pubbliku u mal-istandards aëëettati fuq 
livell internazzjonali, li l-āenituri jew il-kustodji legali ta' minorenni għandhom il-libertà li 
jiggarantixxu li t-tfal tagħhom jirëievu edukazzjoni konformi mat-twemmin tagħhom, u li 
l-minorenni ma għandux ikun kostrett jirëievi tagħlim fil-qasam tal-edukazzjoni sesswali, 
anki għal dak li għandu x'jaqsam mal-promozzjoni tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi u tal-abort, li jkunu kuntrarji għax-xewqat tal-āenituri jew tal-kustodji legali, 
fejn l-interess superjuri tal-minorenni jirriŜulta bħala l-prinëipju gwida;  

14. Ifakkar li d-dritt tal-āenituri li jedukaw lil uliedhom skont it-twemmin reliājuŜ jew mhux 
reliājuŜ tagħhom jinkludi d-dritt tagħhom li jiëħdu kwalunkwe ndħil indebitu mill-Istat 
jew mill-atturi mhux statali fl-edukazzjoni tagħhom; 

15. Jenfasizza li l-edukazzjoni sesswali hija partikolarment neëessarja peress li Ŝ-ŜgħaŜagħ 
għandhom aëëess minn ëkunithom għall-kontenut pornografiku u degradanti, speëjalment 
permezz tal-Internet; jenfasizza għalhekk li jeħtieā li l-edukazzjoni sesswali tiddaħħal fi 
programm usa' ta' akkumpanjament tal-iŜvilupp emottiv taŜ-ŜgħaŜagħ, bil-għan li jitħallew 
jibnu relazzjonijiet imseja fuq ir-rispett reëiproku tas-sess l-ieħor;; jinkoraāāixxi lill-Istati 
Membri jiŜviluppaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni mmirati għall-āenituri u għall-adulti li 
jieħdu ħsieb iŜ-ŜgħaŜagħ, dwar l-effetti ta' ħsara tal-pornografija fuq l-adolexxenti; 

Saħħa ta' qabel it-twelid u materna fil-politiki ta' Ŝvilupp 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li l-kooperazzjoni għall-iŜvilupp tal-Unjoni 
Ewropea tinkludi attenzjoni speëifika u objettivi konkreti għal dak li għandu x'jaqsam 
mas-saħħa qabel it-twelid u materna; 

17. Jistieden lis-SEAE, permezz tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiŜi fil-faŜi tal-
iŜvilupp, jikkooperaw maŜ-ŜgħaŜagħ ta' dawn il-pajjiŜi biex il-bniet igawdu minn  
drittijiethom mingħajr diskriminazzjoni bbaŜata fuq is-sess, fost oħrajn billi jitwaqqfu l-
prattiki immorali u diskriminatorji ta' selezzjoni qabel it-twelid ibbaŜata fuq is-sess, l-
abort tal-feti femminili, l-infantiëidju kommess fuq il-bniet, iŜ-Ŝwieā bikri furzat u l-
mutilazzjoni āenitali femminili; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni ŜŜomm fost il-prijoritajiet tagħha ta' Ŝvilupp l-aëëess għas-
servizzi tas-saħħa qabel it-twelid u materni ta' kwalità, bi prezzijiet raāonevoli, aëëettabbli 
u aëëessibbli u għall-edukazzjoni relazzjonali, affettiva u sesswali għas-subien u għall-
bniet li, skont l-Artikolu 26(3) tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, hija 
r-responsabilità primarja tal-āenituri tagħhom, u għall-ippjanar tal-familja volontarja, 
inkluŜi metodi ta' ppjanar tal-familja naturali, filwaqt li tiāi miāāielda d-diskriminazzjoni 
bbaŜata fuq is-sess li twassal għal aborti mhux volontarji u selettivi skont is-sess, 
sterilizzazzjoni furzata u vjolenza sesswali, kif ukoll jiāi Ŝgurat l-għoti ta' kuri tas-saħħa 
qabel it-twelid u materni, inkluŜi l-prevenzjoni, il-kura, l-assistenza u l-appoāā fil-ālieda 
kontra l-HIV, mingħajr diskriminazzjoni; 

KonkluŜjoni 
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19. Jafferma mill-ādid id-dritt sovran ta' kull Stat li jirreaāixxi għall-proposti ta' din ir-
riŜoluzzjoni skont il-liāijiet nazzjonali rispettivi u fir-rispett sħiħ tad-diversi valuri 
reliājuŜi u etiëi u tal-kuntesti kulturali tal-popolazzjoni tiegħu (prinëipju tal-ordni 
pubbliku) kif ukoll skont id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali universalment 
rikonoxxuti; 

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Aāenzija tal-Unjoni 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u lis-Segretarju Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. 

Or. en 

 
 


