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w imieniu grupy EFD 
 
Sprawozdanie A7-0426/2013 

Edite Estrela 

Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie 
2013/2040(INI) 

Projekt rezolucji (art. 157 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A7-0426/2013 w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 

praw w tej dziedzinie 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 

oraz praw w tej dziedzinie 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Deklarację praw dziecka ONZ, w której podkreślono, Ŝe dzieci wymagają 
szczególnej ochrony i troski, w tym odpowiedniej ochrony prawnej, zarówno przed 
urodzeniem, jak i po nim, 

– uwzględniając art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, 
Ŝe działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w 
zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak równieŜ organizacji i świadczenia 
usług zdrowotnych i opieki medycznej, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-34/10 
„Brüstle przeciwko Greenpeace”, w którym Trybunał orzekł, Ŝe z naukowego punktu 
widzenia Ŝycie ludzkie rozpoczyna się od stadium zapłodnienia oraz Ŝe embrion ludzki 
stanowi konkretne stadium w rozwoju ludzkiego ciała, 

A. mając na uwadze, Ŝe kobiety i dziewczęta mają prawo do wolności, równych szans, 
godności i zdrowia, a takŜe braku dyskryminacji ze względu na płeć; 

B. mając na uwadze, Ŝe rzeczywistość związana z nieplanowanymi i niepoŜądanymi ciąŜami 
jest w dalszym ciągu problemem wielu kobiet w UE, w tym nastoletnich dziewcząt;  

C. mając na uwadze, Ŝe młodzi ludzie są w znacznym stopniu i dość wcześnie naraŜeni na 
treści pornograficzne zwłaszcza przez dostęp do internetu, zarówno w domu, jak i w 
szkole; mając na uwadze, Ŝe seksualizacja dziewczynek w środkach przekazu jest 
zjawiskiem, które ma wpływ na rozwój emocjonalny i Ŝycie seksualne kobiet i męŜczyzn 
oraz Ŝe utrwala ona stereotypy płciowe i przemoc seksualną; 
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D. mając na uwadze, Ŝe w Ŝadnych prawnie wiąŜących traktatach ani konwencjach nie 
zdefiniowano terminu „prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne”; mając na uwadze, Ŝe 
słowik Światowej Organizacji Zdrowia stosuje podejście oparte na języku inkluzyjnym w 
stwierdzeniu, Ŝe „zdrowie reprodukcyjne i seksualne” obejmuje „metody regulowania 
płodności”, w tym „przerwanie ciąŜy (aborcję)”; 

E. mając na uwadze, Ŝe organy monitorujące ONZ nie posiadają uprawnień do dokonywania 
wykładni tych traktatów w sposób tworzący nowe zobowiązania dla państw ani 
zmieniający treść traktatów, oraz mając na uwadze, Ŝe organ monitorujący ONZ 
dokonujący wykładni postanowień traktatu w sposób uwzględniający prawo do aborcji 
działa z przekroczeniem swoich kompetencji oraz wbrew przyznanemu mu mandatowi; 
mając na uwadze, Ŝe w sprawozdaniu z siódmej sesji Komitetu ad hoc w sprawie 
Powszechnej i Integralnej Międzynarodowej Konwencji dotyczącej Ochrony i 
Promowania Praw i Godności Osób Niepełnosprawnych stwierdzono, Ŝe „czynności ultra 
vires nie tworzą nowych zobowiązań prawnych dla państw-stron ani teŜ państwa nie mają 
obowiązku uznać ich za przyczyniające się do ustanawiania nowego zwyczajowego prawa 
międzynarodowego”;  

F. mając na uwadze, Ŝe nie istnieje Ŝaden międzynarodowy wymóg prawny zapewnienia 
dostępu do aborcji na jakiejkolwiek podstawie, takŜe, choć nie tylko, ze względu na 
zdrowie, prywatność, niedyskryminację czy autonomię seksualną; 

Ogólne aspekty zdrowia kobiet w ciąŜy i matek, a takŜe planowania rodziny i cielesnej 

integralności kobiet 

1. potępia wszelkiego rodzaju naruszanie integralności cielesnej kobiet i szkodliwe praktyki 
mające na celu kontrolowanie samostanowienia kobiet oraz potępia nielegalne praktyki 
okaleczania narządów płciowych kobiet jako formę kontroli ich seksualności; 

2. zwraca się do państw członkowskich o włączenie propagowania (naturalnych) metod 
planowania rodziny do ich polityki w zakresie zdrowia publicznego oraz o zapewnienie 
dostępu do obiektywnych informacji dotyczących syndromu postaborcyjnego, jak równieŜ 
natychmiastowego i powszechnego dostępu do leczenia syndromu postaborcyjnego w 
sposób bezpieczny i obiektywny; 

3. przypomina państwom członkowskim, Ŝe inwestycje w zdrowie kobiet w ciąŜy i zdrowie 
matek oraz naturalne metody planowania rodziny naleŜą do najbardziej opłacalnych i 
najbardziej efektywnych metod propagowania zrównowaŜonego rozwoju kraju; 

4. przypomina sekcję 8.25 programu działania Międzynarodowej Konferencji na rzecz 
Ludności i Rozwoju, w której stwierdzono, Ŝe: „Aborcja nie powinna być w Ŝadnym 
wypadku promowana jako metoda planowania rodziny. [...] Zapobieganie niechcianym 
ciąŜom musi zawsze być najwyŜszym priorytetem i naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby 
wyeliminować potrzebę aborcji. Kobiety, które zajdą w niechcianą ciąŜę, powinny mieć 
dostęp do rzetelnych informacji oraz zaangaŜowanego doradztwa. Wszelkie środki lub 
zmiany dotyczące aborcji w zakresie systemu opieki zdrowotnej mogą być ustalone 
jedynie na szczeblu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajową procedurą ustawodawczą”. 

Poszanowanie prawa międzynarodowego i praworządności 
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5. przypomina, Ŝe kwestia aborcji nie została uwzględniona w Ŝadnym wiąŜącym 
międzynarodowym traktacie ONZ dotyczącym praw człowieka oraz Ŝe w prawie 
międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji” ani w ramach zobowiązania 
traktatowego ani w międzynarodowym prawie zwyczajowym; przypomina, Ŝe nie moŜna 
powoływać się na Ŝaden międzynarodowy prawnie wiąŜący traktat ONZ jako 
ustanawiający bądź uznający prawo do aborcji; 

6. utrzymuje, Ŝe w kontekście wdraŜania określonych klauzul dotyczących zakazu 
stosowania przymusu w dziedzinie seksualności i zdrowia reprodukcyjnego, 
sformułowanych przez Międzynarodową Konferencję w sprawie Ludności i Rozwoju, 
która odbyła się w Kairze, w odniesieniu do prawnie wiąŜących międzynarodowych 
instrumentów praw człowieka, dorobku wspólnotowego UE oraz kompetencji 
politycznych Unii w tym zakresie, pomoc Unii nie moŜe zostać udzielona Ŝadnemu 
organowi, Ŝadnej organizacji ani Ŝadnemu programowi, które wspierają jakiekolwiek 
działania lub uczestniczą w zarządzaniu jakimikolwiek działaniami, w ramach których 
dochodzi do naruszenia praw człowieka, takiego jak wymuszona aborcja, przymusowa 
sterylizacja kobiet i męŜczyzn, określanie płci płodu w celu dokonania selekcji prenatalnej 
lub dzieciobójstwa; 

7. wzywa Komisję i Europejską SłuŜbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do pełnego 
poszanowania zastrzeŜeń w kwestii zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w 
tej dziedzinie wyraŜonych przez rządy krajowe w stosownych traktatach 
międzynarodowych, a takŜe konwencjach i programach; 

Podstawowe prawo do wolności sumienia i prawo do odmowy działania sprzecznego z 

własnym sumieniem 

8. popiera powszechne prawo człowieka do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem oraz spoczywający na państwu obowiązek zapewnienia pacjentom dostępu do 
legalnej i szybkiej pomocy medycznej, w szczególności w nagłych przypadkach 
wymagających opieki prenatalnej i opieki zdrowotnej dla matek; przypomina, Ŝe nie 
moŜna w Ŝaden sposób zmuszać, pociągać do odpowiedzialności ani dyskryminować 
Ŝadnej osoby, Ŝadnego szpitala ani Ŝadnej instytucji za odmowę realizacji, dopuszczenia, 
wspierania lub narzucenia aborcji lub jakiejkolwiek praktyki, która mogłyby z 
jakiegokolwiek powodu doprowadzić do uśmiercenia płodu lub zarodka. 

Kompetencje Unii Europejskiej w tym zakresie 

9. zauwaŜa, Ŝe odpowiedzialność za opracowywanie i wdraŜanie polityki z zakresu zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie leŜy po stronie państw 
członkowskich; 

10. zauwaŜa, Ŝe odpowiedzialność za opracowywanie i wdraŜanie polityki z zakresu edukacji 
seksualnej w szkołach leŜy po stronie państw członkowskich; 

11. w związku z tym wzywa instytucje, organy i agencje UE do przestrzegania prawa UE i 
powstrzymania się od wszelkich form ingerowania w tę dziedzinę polityki, które miałoby 
na celu wprowadzenie nowej wykładni postawy prawnej; 
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Edukacja seksualna realizowana przez państwa członkowskie 

12. uznaje prawa, obowiązki i odpowiedzialność rodziców oraz innych osób 
odpowiedzialnych prawnie za nastoletnie dzieci w zakresie zapewniania im, w sposób 
dostosowany do rozwijających się zdolności nastolatków, właściwego ukierunkowania i 
porad dotyczących kwestii seksualności i płodności; 

13. przypomina – w nawiązaniu do zasad doktryny polityki społecznej oraz standardów 
uzgodnionych na forum międzynarodowym – Ŝe rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 
posiadają swobodę w zapewnieniu swojemu dziecku edukacji w zgodzie z ich własnymi 
przekonaniami oraz Ŝe dziecko nie moŜe być zmuszane do uczestnictwa w edukacji 
seksualnej, w tym obejmującej promocję zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 
praw w tej dziedzinie oraz aborcji, wbrew woli jego rodziców lub opiekunów prawnych, 
przy czym dobro dziecka powinno stanowić największą wartość;  

14. przypomina, Ŝe prawo rodziców do nauczania swoich dzieci w zgodzie z ich 
przekonaniami religijnymi lub niereligijnymi obejmuje prawo do sprzeciwienia się 
nadmiernej ingerencji państwowych lub niepaństwowych podmiotów w edukację ich 
dzieci; 

15. podkreśla, Ŝe edukacja seksualna jest szczególnie niezbędna, poniewaŜ młodzi ludzie 
mają wcześnie dostęp do pornograficznych i poniŜających treści, zwłaszcza za 
pośrednictwem internetu; podkreśla, Ŝe edukacja seksualna powinna być częścią 
szerszego podejścia polegającego na wspieraniu młodych ludzi w rozwoju emocjonalnym, 
aby umoŜliwić im budowanie relacji we wzajemnym szacunku dla drugiej płci; zachęca 
państwa członkowskie do prowadzenia kampanii uświadamiających szkodliwy wpływ 
pornografii na młodzieŜ, skierowanych do rodziców i dorosłych opiekujących się 
młodymi ludźmi; 

Zdrowie kobiet w ciąŜy i matek w ramach polityki na rzecz rozwoju 

16. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by unijna współpraca na rzecz rozwoju 
obejmowała wyraźny nacisk na zdrowie prenatalne i macierzyńskie oraz konkretne cele w 
tej dziedzinie; 

17. wzywa ESDZ, za pośrednictwem delegatur UE w krajach rozwijających się do 
współpracy z rządami tych krajów w celu zagwarantowania, by dziewczynki korzystały z 
przysługujących im praw bez dyskryminacji ze względu na płeć, między innymi kładąc 
kres nieetycznym i dyskryminującym praktykom prenatalnej selekcji płci, aborcji płodów 
płci Ŝeńskiej, zabijania dzieci płci Ŝeńskiej, wczesnych przymusowych małŜeństw oraz 
okaleczania narządów płciowych kobiet; 

18. zachęca Komisję, by w swoich priorytetach rozwojowych nadal uwzględniała dostęp do 
dobrych jakościowo, przystępnych cenowo, akceptowalnych i łatwo dostępnych usług z 
zakresu prenatalnej i macierzyńskiej opieki zdrowotnej oraz partnerskiej, emocjonalnej i 
seksualnej edukacji dla chłopców i dziewczynek, za którą zgodnie z art. 26 ust. 3 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w pierwszej kolejności odpowiedzialni są 
rodzice, a takŜe do dobrowolnego planowania rodziny, w tym naturalnych metod 
planowania rodziny, przy jednoczesnym zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć 
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prowadzącej do selektywnych pod względem płci i niedobrowolnych aborcji, 
przymusowej sterylizacji i przemocy na tle seksualnym, a takŜe przy zapewnieniu 
środków na prenatalną i macierzyńską opiekę zdrowotną, w tym na zapobieganie HIV, 
leczenie, opiekę i wsparcie na zasadach niedyskryminacji; 

Wniosek 

19. potwierdza suwerenne prawo kaŜdego państwa do wyboru sposobu działania w 
odpowiedzi na wnioski zawarte w niniejszej rezolucji, w zgodzie z przepisami krajowymi, 
przy pełnym poszanowaniu róŜnych religii i wartości etycznych oraz dorobku 
kulturowego jego ludności (doktryna polityki publicznej), a takŜe z powszechnie 
uznanymi, międzynarodowymi prawami człowieka; 

20. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ. 

Or. en 

 
 


