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Relatório A7-0426/2013 

Edite Estrela 

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos 

2013/2040(INI) 

Proposta de resolução (art. 157.º, n.º 4, do Regimento) alternativa à proposta de 

resolução não legislativa A7-0426/2013 sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos 

Resolução do Parlamento Europeu sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, segundo a 

qual «a criança (…) tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais, 

nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento», 

– Tendo em conta o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, nos termos do qual a ação da União respeita as responsabilidades dos 

Estados-Membros no que se refere à definição das respetivas políticas de saúde, bem 

como à organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados médicos, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

– Tendo em conta o acórdão C-34/10 do Tribunal Europeu de Justiça, «Brüstle v 

Greenpeace», que confirma que uma nova vida humana começa com a conceção e que um 

embrião constitui um estádio preciso do desenvolvimento do corpo humano; 

A. Considerando que as mulheres e as jovens têm direito à liberdade, à igualdade de 

oportunidades, à dignidade e à saúde, bem como à não-discriminação em razão do sexo; 

B. Considerando que a gravidez não planeada e indesejada constitui ainda uma realidade 

problemática para muitas mulheres na União Europeia, incluindo as adolescentes;  

C. Considerando que os jovens estão, desde muito cedo, amplamente expostos a conteúdos 

pornográficos, nomeadamente através da Internet, seja em casa ou no ambiente escolar; 

considerando que a sexualização das jovens nos meios de comunicação social é um 

fenómeno com consequências no desenvolvimento afetivo e na vida sexual não só das 

mulheres, mas também dos homens, e que contribui para a persistência de estereótipos de 

género e da violência de género; 

D. Considerando que nenhum tratado ou convenção internacional com vínculo jurídico 

define a expressão «saúde e direitos sexuais e reprodutivos»; considerando que o 
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dicionário da Organização Mundial de Saúde atesta uma abordagem linguística inclusiva, 

ao afirmar que «a saúde sexual e reprodutiva» inclui «os métodos de regulação da 

fertilidade», o que inclui «a interrupção voluntária da gravidez (aborto)»; 

E. Considerando que os órgãos de supervisão do Tratado das Nações Unidas não estão 

habilitados a interpretar estes tratados de forma a instituir novas obrigações dos Estados 

ou a alterar a substância dos tratados, e que qualquer órgão de supervisão do Tratado das 

Nações Unidas que interprete um tratado de forma a incluir o direito ao aborto atua fora 

da sua esfera de autoridade e contrariamente ao seu mandato; considerando que o relatório 

sobre a 7.ª sessão do Comité especial relativo a uma convenção internacional abrangente e 

integral para a promoção e proteção dos direitos e da dignidade das pessoas com 

deficiência concluiu que esta atuação ultra vires não cria quaisquer obrigações jurídicas 

para os Estados que são parte no Tratado, não devendo os Estados aceitá-las como um 

contributo para a formação de um novo direito internacional consuetudinário;  

F. Considerando que não existe uma obrigação jurídica internacional de providenciar acesso 

ao aborto seja por que motivo for, como, por exemplo, razões de saúde, privacidade, 

não-discriminação ou autonomia sexual; 

Aspetos gerais da saúde pré-natal e materna, planeamento familiar e integridade física das 

mulheres 

1. Condena todas as formas de violação à integridade física das mulheres e práticas 

prejudiciais destinadas a controlar a autodeterminação das mulheres, e condena a prática 

ilegal da mutilação genital feminina (MGF) como uma forma de controlo sexual exercido 

sobre as mulheres; 

2. Convida os Estados-Membros a inscreverem a promoção de métodos (naturais) de 

planeamento familiar natural nas respetivas políticas de saúde pública e a assegurarem o 

acesso a informação de caráter não-preconceituoso sobre a síndrome pós-aborto (SPA), 

bem como o acesso imediato e universal ao tratamento da síndrome pós-aborto, 

disponibilizado de forma segura e não-preconceituosa; 

3. Recorda aos Estados-Membros que os investimentos em matéria de saúde pré-natal e 

materna e planeamento familiar natural estão entre os mais rentáveis em termos de 

desenvolvimento e são das formas mais eficazes de promover o desenvolvimento 

sustentável de um país; 

4. Relembra o parágrafo 8.25 do Plano de Ação da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, que refere: «Em caso algum deve o aborto ser promovido 

como método de planeamento familiar. […] Há que dar prioridade à prevenção de 

gravidezes não desejadas e fazer todos os possíveis para evitar a necessidade de um 

aborto. As mulheres com gravidezes não desejadas devem ter acesso facilitado a 

informação fiável e a aconselhamento de apoio. Todas as medidas ou modificações 

relativas ao aborto no âmbito do sistema de saúde só poderão ser decididas a nível 

nacional ou local em conformidade com os procedimentos legislativos nacionais.» 

Respeito do direito internacional e do Estado de direito 
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5. Lembra que não existe referência ao aborto em nenhum tratado das Nações Unidas 

vinculativo a nível internacional em matéria de direitos humanos, nem como obrigação ao 

abrigo de um tratado nem ao abrigo do direito consuetudinário; lembra que não se pode 

invocar qualquer tratado das Nações Unidas juridicamente vinculativo que estabeleça ou 

reconheça o direito ao aborto; 

6. Afirma que, no contexto da implementação de cláusulas específicas sobre a proibição da 

coerção ou pressão em matéria de saúde sexual e reprodutiva, acordadas na Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, bem como dos 

instrumentos internacionais juridicamente vinculativos em matéria de direitos humanos, 

do acervo comunitário e das competências políticas da UE nestas matérias, não deve ser 

concedida ajuda da União às autoridades, organizações ou programas que promovam, 

apoiem ou participem na gestão de ações que envolvam violações dos direitos humanos, 

como o aborto coercivo, a esterilização forçada de homens e mulheres, a determinação do 

sexo na fase fetal, que dá lugar à seleção pré-natal do sexo, ou o infanticídio; 

7. Convida a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a respeitarem 

escrupulosamente as reservas em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos e de 

aborto manifestadas pelos governos nacionais nos pertinentes tratados internacionais, 

convenções e programas; 

Direito fundamental à liberdade de consciência e à liberdade de objeção de consciência 

8. Reitera o direito à objeção de consciência, a par da responsabilidade do Estado de garantir 

que os pacientes sejam capazes de aceder atempadamente a cuidados médicos legais em 

caso de emergência pré-natal e a cuidados de saúde materna; lembra que nenhuma pessoa, 

hospital ou instituição pode ser coagido, responsabilizado ou discriminado de forma 

alguma pela sua recusa em executar, acolher, assistir ou praticar qualquer ato que possa 

causar a morte de um embrião humano; 

Competências da União Europeia nesta matéria 

9. Observa que a formulação e a execução das políticas em matéria de saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos são da competência dos Estados-Membros; 

10. Observa que a formulação e a execução das políticas em matéria de educação sexual nas 

escolas são da competência dos Estados-Membros; 

11. Convida, por isso, as instituições, órgãos e agências da UE a cumprirem a legislação 

comunitária e a absterem-se de qualquer intervenção neste domínio político que visa 

reinterpretar a base jurídica; 

Educação sexual levada a cabo pelos Estados-Membros 

12. Reconhece os direitos, deveres e responsabilidades dos pais e de outras pessoas 

juridicamente responsáveis em relação aos adolescentes de prestarem, de uma forma 

coerente com o desenvolvimento das capacidades dos adolescentes, direção e orientação 

adequadas em matéria sexual e reprodutiva; 
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13. Relembra que, no que se refere ao princípio da «doutrina da ordem pública» e das normas 

aceites internacionalmente, os pais ou o tutor legal de uma criança dispõem da liberdade 

de assegurar que os seus filhos recebem uma educação condizente com as suas convicções 

e que a criança não deve ser obrigada a receber ensinamentos sobre educação sexual, 

incluindo a promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos e em matéria de 

interrupção voluntária da gravidez contra a vontade dos pais ou do tutor legal, sendo que o 

interesse superior da criança constitui o princípio orientador;  

14. Relembra que o direito que assiste aos pais de educar os seus filhos de acordo com as suas 

convicções religiosas ou não religiosas inclui o direito de rejeitar qualquer interferência 

indevida na sua educação, por intervenientes estatais ou não-estatais; 

15. Salienta, neste contexto, que a educação sexual é particularmente necessária, uma vez que 

os jovens têm um acesso precoce a conteúdos pornográficos e degradantes, 

nomeadamente através da Internet; frisa, por conseguinte, que a educação sexual deve 

fazer parte de uma iniciativa mais ampla de acompanhamento do desenvolvimento afetivo 

dos jovens, a fim de lhes permitir construir relações que assentem no respeito pelo outro 

sexo; convida os Estados-Membros a realizarem campanhas de sensibilização, destinadas 

aos pais e a adultos que tenham jovens sob a sua responsabilidade, sobre os efeitos 

nefastos da pornografia para os adolescentes; 

Saúde pré-natal e materna nas políticas de desenvolvimento 

16. Convida a Comissão a assegurar que a cooperação para o desenvolvimento por parte da 

UE inclui uma ênfase explícita e metas concretas em matéria de saúde pré-natal e 

materna; 

17. Exorta o SEAE, através das delegações da UE nos países em desenvolvimento, a trabalhar 

em conjunto com os governos desses países para assegurar que as crianças de sexo 

feminino gozam dos seus direitos sem qualquer discriminação em razão do sexo, 

nomeadamente pondo cobro às práticas discriminatórias, e contrárias à ética, como a 

seleção pré-natal do sexo, o aborto de fetos femininos, o infanticídio feminino, o 

casamento forçado e precoce e a mutilação genital feminina; 

18. Convida a Comissão a manter entre as suas prioridades no domínio do desenvolvimento o 

acesso a serviços de saúde pré-natal e materna de qualidade, abertos a todos, aceitáveis e a 

preços razoáveis, à educação sexual, relacional e afetiva para rapazes e raparigas, 

mediante responsabilização prévia dos seus pais, nos termos do art. 26°, n.º 3, da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao planeamento familiar voluntário, 

incluindo a métodos naturais de planeamento familiar, combatendo, ao mesmo tempo, a 

discriminação em razão do sexo que conduz à realização de abortos seletivos e não 

desejados em função do sexo da criança, à esterilização forçada e à violência sexual, e 

assegurando o fornecimento do material necessário aos serviços de saúde pré-natal e 

materna, incluindo à prevenção, ao tratamento e à prestação de cuidados e de apoio no que 

se refere ao VIH, sem qualquer discriminação; 

Conclusão 

19. Reafirma o direito soberano de cada Estado aplicar as propostas da presente resolução em 
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conformidade com as respetivas leis nacionais, garantindo o pleno respeito dos diversos 

valores religiosos e éticos e das diversas origens culturais dos seus cidadãos (doutrina de 

ordem pública), e em conformidade com os direitos humanos internacionais 

universalmente reconhecidos; 

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros, à Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Or. en 

 

 


