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Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A7-0426/2013 over seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten 

Resolutie van het Europees Parlement over seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten 

Het Europees Parlement, 

– gezien de Verklaring van de rechten van het kind van de Verenigde Naties, waarin wordt 

gesteld dat het kind bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van 

voldoende juridische bescherming, zowel vóór als na de geboorte, 

– gezien artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

op grond waarvan de Unie bij haar optreden dient te eerbiedigen dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor het bepalen van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie 

en de verstrekking van gezondheidsdiensten en medische zorg, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien arrest C-34/10 (Brüstle/Greenpeace) van het Europees Hof van Justitie, waarin het 

Hof oordeelt dat een nieuw mensenleven wetenschappelijk gezien begint bij de conceptie 

en dat de embryonale periode een nauw afgebakend stadium in de ontwikkeling van het 

menselijk lichaam is, 

A. overwegende dat vrouwen en meisjes recht hebben op vrijheid, gelijke kansen, 

waardigheid en gezondheid, alsmede verschoond dienen te blijven van discriminatie op 

grond van geslacht; 

B. overwegende dat onbedoelde en ongewenste zwangerschappen nog altijd een probleem 

zijn voor veel vrouwen in de EU, ook voor tienermeisjes;  

C. overwegende dat jongeren in hoge mate en al op zeer jonge leeftijd worden blootgesteld 

aan pornografische inhoud, met name doordat zij zowel thuis als op school toegang tot 

internet hebben; overwegende dat de seksualisering van jonge meisjes in de media een 

fenomeen is dat gevolgen heeft voor de emotionele ontwikkeling en het seksleven van 

vrouwen maar ook van mannen, en bijdraagt tot het voortbestaan van genderstereotypen 
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en geweld op grond van geslacht; 

D. overwegende dat geen enkel juridisch bindend internationaal verdrag of conventie het 

begrip "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" definieert; overwegende dat in 

het woordenboek van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gekozen voor niet-

discriminerend taalgebruik en vermeld wordt dat "seksuele en reproductieve gezondheid" 

tevens "methoden voor vruchtbaarheidsregulering" omvat, met inbegrip van 

"zwangerschapsbeëindiging (abortus)"; 

E. overwegende dat organen belast met toezicht op de naleving van VN-verdragen niet 

bevoegd zijn deze verdragen zodanig te interpreteren dat nieuwe verplichtingen voor de 

staat worden opgeworpen of de inhoud van de verdragen wordt gewijzigd; overwegende 

dat elk toezichthoudend orgaan dat meent dat een VN-verdrag het recht op abortus zou 

bevatten dan ook zijn bevoegdheden overschrijdt en in strijd met zijn mandaat handelt; 

overwegende dat in het verslag over de 7e zitting van het ad-hoccomité voor een 

alomvattend en internationaal verdrag ter bescherming en bevordering van de rechten en 

de waardigheid van personen met een handicap wordt geconcludeerd dat "een dergelijke 

overschrijding van bevoegdheden geen enkele wettelijke verplichting tot stand brengt 

voor de staten die partij zijn bij het verdrag, en dat staten deze evenmin mogen 

aanvaarden als een bijdrage aan de totstandbrenging van nieuw internationaal 

gewoonterecht";  

F. overwegende dat er op grond van internationaal recht geen verplichting bestaat om 

abortus om welke reden dan ook mogelijk te maken, met inbegrip van abortus met het oog 

op gezondheid, privacy, non-discriminatie of seksuele autonomie; 

Algemene aspecten van prenatale gezondheid, gezondheid van moeders en de lichamelijke 

integriteit van vrouwen 

1. veroordeelt elke schending van de lichamelijke integriteit van vrouwen en schadelijke 

praktijken die erop gericht zijn controle uit te oefenen over de zelfbeschikking van 

vrouwen, en veroordeelt illegale genitale verminking van vrouwen als een vorm van 

uitoefening van seksuele controle over vrouwen; 

2. vraagt de lidstaten om de bevordering van (natuurlijke) methoden voor gezinsplanning op 

te nemen in hun volksgezondheidsbeleid en ervoor te zorgen dat objectieve informatie 

over het post-abortussyndroom toegankelijk is, alsook een veilige en objectieve 

behandeling van dit syndroom onmiddellijk en overal toegankelijk te maken; 

3. herinnert de lidstaten eraan dat investeringen in prenatale gezondheid, gezondheid van 

moeders en natuurlijke gezinsplanning in termen van ontwikkeling tot de meest rendabele 

behoren, en een van de meest doeltreffende manieren zijn om de duurzame ontwikkeling 

van een land te bevorderen; 

4. wijst andermaal op § 8.25 van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over 

bevolking en ontwikkeling, waarin het volgende wordt verklaard: "Abortus mag onder 

geen beding worden bevorderd als een methode voor gezinsplanning. [...] Voorkoming 

van ongewenste zwangerschap moet altijd de eerste prioriteit blijven en alles moet in het 

werk gesteld worden om de noodzaak tot abortus uit te bannen. Vrouwen die ongewenst 
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zwanger zijn moeten gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare informatie en 

begripvolle hulpverlening. Uitsluitend op nationaal of lokaal niveau en overeenkomstig 

het nationale wetgevingsproces kan worden besloten over maatregelen of wijzigingen 

inzake abortus binnen het zorgstelsel."; 

Eerbiediging van het internationaal recht en de rechtsstaat 

5. herinnert eraan dat in geen enkel internationaal bindend VN-verdrag inzake 

mensenrechten gewag wordt gemaakt van abortus en dat op grond van internationaal 

recht, van uit verdragen voortvloeiende verplichtingen of van internationaal 

gewoonterecht geen sprake is van het recht op abortus als mensenrecht; wijst erop dat 

geen enkel juridisch bindend internationaal VN-verdrag precies kan worden aangehaald 

wanneer het gaat om het vaststellen of erkennen van een recht op abortus; 

6. meent dat, bij de toepassing van de specifieke bepalingen inzake het verbod op dwang of 

verplichting in seksuele en reproductieve gezondheidskwesties die zijn overeengekomen 

tijdens de Internationale Conferentie van Caïro over bevolking en ontwikkeling, alsook 

van de wettelijk bindende internationale mensenrechteninstrumenten, het acquis 

communautaire van de EU en de beleidsbevoegdheden van de Unie op dit gebied, geen 

steun van de Unie mag worden verleend aan instanties, organisaties of programma's die 

gericht zijn op de bevordering, ondersteuning of deelname aan het beheer van maatregelen 

waarbij schendingen van mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van 

gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie van vrouwen en mannen, bepaling van het 

geslacht van de foetus met prenatale geslachtsselectie of infanticide als gevolg; 

7. verzoekt de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om de 

bedenkingen die nationale regeringen ten aanzien van seksuele en reproductieve 

gezondheidsrechten en abortus in de desbetreffende internationale verdragen, conventies 

en programma's hebben geuit, ten volle te eerbiedigen; 

Het fundamentele recht op vrijheid van geweten en het recht op weigering op grond van 

gewetensbezwaren 

8. eerbiedigt het universele mensenrecht op weigering op grond van gewetensbezwaren 

tezamen met de verantwoordelijkheid van de staat om erop toe te zien dat patiënten 

toegang hebben tot legale medische zorg, met name in het geval van spoedeisende zorg 

voor ongeboren kinderen en moeders; herinnert eraan dat geen enkele persoon, kliniek of 

instelling op enigerlei wijze mag worden gedwongen, aansprakelijk worden gehouden of 

gediscrimineerd omdat deze om welke reden dan ook weigert een abortus of een 

handeling die kan leiden tot de dood van een menselijke foetus of embryo uit te voeren, 

mogelijk te maken, in te willigen, of bij een dergelijke handeling te assisteren; 

De bevoegdheden van de Europese Unie op dit terrein 

9. merkt op dat het tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort om beleid inzake de 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te formuleren en ten uitvoer te leggen; 

10. merkt op dat het tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort om beleid inzake seksuele 

voorlichting op scholen te formuleren en ten uitvoer te leggen; 
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11. verzoekt daarom de EU-instellingen, organen en agentschappen het EU-recht na te leven 

en niet te interveniëren op dit beleidsterrein met het oog op herinterpretatie van de 

rechtsgrond; 

Door de lidstaten ten uitvoer gelegde seksuele voorlichting 

12. onderkent de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en andere personen 

die wettelijk verantwoordelijk zijn voor pubers om op een wijze die aansluit bij de zich 

ontwikkelende mogelijkheden van de puber, de juiste sturing en leiding op het gebied van 

seksuele en reproductieve kwesties te geven; 

13. brengt – overeenkomstig het beginsel van de "ordre public" en internationaal aanvaarde 

beginselen – in herinnering dat de ouders of voogden van een kind de vrijheid hebben 

ervoor te zorgen dat het kind onderwijs krijgt dat in overeenstemming is met hun eigen 

overtuigingen en dat een kind niet tegen de wil van zijn of haar ouders gedwongen mag 

worden seksuele voorlichting bij te wonen, met inbegrip van de bevordering van seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten en abortus, en dat het belang van het kind bij dit 

alles altijd voorop staat;  

14. wijst er andermaal op dat het recht van ouders om hun kinderen overeenkomstig hun 

religieuze en niet-religieuze overtuigingen te laten onderwijzen ook het recht omvat om 

elke vorm van ongepaste bemoeienis van de overheid of andere actoren met het onderwijs 

aan kinderen te weigeren; 

15. onderstreept in dit verband dat seksuele voorlichting buitengewoon noodzakelijk is, 

aangezien jongeren al vanaf jonge leeftijd toegang hebben tot pornografische en 

vernederende inhoud, met name via internet; onderstreept derhalve dat seksuele 

voorlichting deel moet uitmaken van een bredere, ondersteunende benadering van de 

emotionele ontwikkeling van jongeren, zodat zij wederzijds respectvolle relaties kunnen 

opbouwen met personen van het andere geslacht; moedigt de lidstaten aan op ouders en 

volwassenen die met jongeren werken gerichte bewustmakingscampagnes te voeren om 

hen te wijzen op de schadelijke gevolgen van pornografie voor pubers; 

Prenatale gezondheid en gezondheid van moeders in het ontwikkelingsbeleid 

16. vraagt de Commissie erop toe te zien dat EU-ontwikkelingssamenwerking onder meer 

expliciete aandacht voor en concrete doelstellingen op het gebied van prenatale 

gezondheid en gezondheid van moeders omvat; 

17. verzoekt de EDEO om via de EU-delegaties in ontwikkelingslanden samen te werken met 

de regeringen van die landen, zodat meisjes zonder discriminatie op grond van geslacht 

hun rechten kunnen genieten, onder meer door een einde te maken aan onethische en 

discriminatoire praktijken als prenatale geslachtsselectie, abortus van vrouwelijke 

foetussen, het doden van meisjesbaby's, gedwongen huwelijken op jonge leeftijd en 

vrouwelijke genitale verminking; 

18. verzoekt de Commissie om in het kader van haar ontwikkelingsprioriteiten te blijven 

streven naar toegang tot kwalitatief hoogstaande, betaalbare, aanvaardbare en 

toegankelijke diensten op het gebied van prenatale gezondheid en gezondheid van 
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moeders, en tot relationele, affectieve en seksuele voorlichting aan jongens en meisjes – 

die overeenkomstig artikel 26, lid 3, van de Universele Verklaring van de rechten van de 

mens, in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders is – en tot vrijwillige 

gezinsplanning waaronder natuurlijke methoden voor gezinsplanning, en tegelijkertijd te 

strijden tegen discriminatie op grond van geslacht die resulteert in geslachtsselectieve en 

onvrijwillige abortussen, gedwongen sterilisatie en seksueel geweld, en tevens te zorgen 

voor voorzieningen op het gebied van prenatale gezondheidszorg en gezondheidszorg 

voor moeders, met inbegrip van hiv-preventie, behandeling, zorg en steun zonder 

onderscheid des persoons; 

Conclusie 

19. bevestigt nogmaals dat ieder land het soevereine recht heeft de voorstellen van de huidige 

resolutie ten uitvoer te leggen overeenkomstig de eigen nationale wetgeving, met 

volledige eerbiediging van de uiteenlopende religieuze en ethische waarden en culturele 

achtergronden van de bevolking ("ordre public") en in overeenstemming met de 

universeel erkende internationale mensenrechten; 

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

regeringen en parlementen van de lidstaten, het Bureau voor de grondrechten van de EU 

en de secretaris-generaal van de VN. 

Or. en 

 

 


