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Pozmeňujúci návrh  1 

Bastiaan Belder, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers, Rolandas Paksas, Claudio 

Morganti, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0426/2013 

Edite Estrela 

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
2013/2040(INI) 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0426/2013 

Uznesenie Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Deklaráciu práv dieťaťa OSN, v ktorej sa uvádza, že dieťa potrebuje 
osobitné záruky a starostlivosť vrátane primeranej právnej ochrany pred narodením aj po 
ňom, 

– so zreteľom na článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa 
stanovuje, že pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za 
vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a zdravotnej starostlivosti, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-34/10 „Brüstle proti 
Greenpeace“, v ktorom sa uvádza, že z vedeckého hľadiska sa nový ľudský život začína 
pri počatí a že ľudské embryo je konkrétnym štádiom vo vývoji ľudského tela; 

A. keďže ženy a dievčatá majú nárok na slobodu, rovnaké príležitosti, dôstojnosť a zdravie, 
ako aj na to, aby neboli diskriminované na základe pohlavia; 

B. keďže neplánované a neželané tehotenstvá pre mnohé ženy v EÚ vrátane dospievajúcich 
dievčat ešte vždy predstavujú problém;  

C. keďže mladí ľudia sú od skorého veku do veľkej miery vystavení pornografickému 
obsahu, najmä prostredníctvom prístupu na internet, či už doma alebo v škole; keďže 
sexualizácia mladých dievčat v médiách je javom, ktorý má vplyv na emocionálny vývoj a 
sexuálny život žien aj mužov a pomáha udržiavať rodové stereotypy a sexuálne násilie; 

D. keďže medzinárodné právne záväzné zmluvy ani dohovory nevymedzujú pojem „sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva“; keďže slovník Svetovej zdravotníckej organizácie sa 
vyznačuje inkluzívnym jazykovým prístupom, keď uvádza, že sexuálne a reprodukčné 
zdravie zahŕňa metódy regulovania plodnosti vrátane umelého prerušenia tehotenstva 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

(potratu); 

E. keďže orgány OSN, ktoré monitorujú vykonávanie zmlúv, nemajú právomoc 
interpretovať tieto zmluvy spôsobom, ktorý by viedol k vytvoreniu nových povinností pre 
štáty alebo ktorý by menil podstatu zmlúv, a keďže každý orgán OSN, ktorý monitoruje 
vykonávanie zmlúv a ktorý do interpretácie zmluvy zahrňuje právo na umelé prerušenie 
tehotenstva, prekračuje svoju právomoc a koná v rozpore so svojím mandátom; keďže 
správa o 7. zasadnutí ad hoc výboru pre komplexný a ucelený medzinárodný dohovor o 
ochrane a podpore práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím dospela k záveru, 
že takéto konanie prekračujúce rámec právomocí nevytvára pre štáty, ktoré sú stranami 
príslušnej zmluvy, žiadne právne povinnosti, a štáty by ich ani nemali považovať za zdroj 
prispievajúci k tvorbe nového obyčajového medzinárodného práva;  

F. keďže neexistuje žiadna medzinárodná zákonná povinnosť zabezpečiť prístup k umelému 
prerušeniu tehotenstva bez ohľadu na jeho dôvody vrátane dôvodov týkajúcich sa 
napríklad zdravia, súkromia, nediskriminácie či sexuálnej autonómie; 

Všeobecné aspekty zdravia v období tehotenstva a materstva, plánované rodičovstvo 

a telesná integrita žien 

1. odsudzuje akékoľvek narušenie telesnej integrity žien, ako aj škodlivé praktiky, ktorých 
cieľom je ovládať sebaurčenie žien, a odsudzuje nezákonné praktiky zmrzačovania 
ženských pohlavných orgánov ako formu sexuálnej kontroly nad ženami; 

2. vyzýva členské štáty, aby do svojich politík v oblasti verejného zdravia zahrnuli podporu 
metód (prirodzeného) plánovania rodičovstva a aby zabezpečili prístup k nezaujatým 
informáciám o postabortívnom syndróme (PAS), ako aj okamžitý a univerzálny prístup 
k jeho liečbe poskytovanej bezpečným a neodsudzujúcim spôsobom; 

3. pripomína členským štátom, že investície do zdravia v období tehotenstva a materstva 
a do prirodzeného plánovaného rodičovstva patria z hľadiska rozvoja medzi nákladovo 
najefektívnejšie a zároveň ide o najúčinnejšie spôsoby podpory udržateľného rozvoja 
krajiny; 

4. pripomína odsek 8.25 akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a 
rozvoji, v ktorom sa uvádza, že: „Potrat sa nemôže v nijakom prípade pokladať za metódu 
plánovaného rodičovstva. (...) Prevenciu neželaných tehotenstiev treba vždy považovať za 
najvyššiu prioritu a treba podniknúť všetky kroky na elimináciu využívania potratov. 
Ženy s neželaným tehotenstvom musia mať otvorený prístup k spoľahlivým informáciám 
a citlivé poradenstvo. Všetky opatrenia a zmeny v rámci zdravotného systému týkajúce sa 
potratu, sa môžu uskutočňovať iba na štátnej alebo miestnej úrovni na základe 
legislatívneho systému štátu.“ 

Dodržiavanie medzinárodného práva a zásady právneho štátu 

5. pripomína, že umelé prerušenie tehotenstva sa nespomína v žiadnej medzinárodne 
záväznej dohode OSN o ľudských právach, že podľa medzinárodného práva neexistuje 
ľudské právo na umelé prerušenie tehotenstva, a to ani ako zmluvná povinnosť, ani 
v rámci medzinárodného obyčajového práva; pripomína, že žiadna právne záväzná 
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medzinárodná dohoda OSN nemôže byť s presnosťou citovaná, pokiaľ ide o vytvorenie 
alebo uznanie práva na umelé prerušenie tehotenstva; 

6. tvrdí, že pri vykonávaní osobitných doložiek o zákaze nátlaku alebo donucovania vo 
veciach sexuálneho a reprodukčného zdravia dohodnutých na medzinárodnej konferencii 
v Káhire o populácii a rozvoji, ako aj právne záväzných medzinárodných nástrojov pre 
ľudské práva, acquis communautaire EÚ a politických kompetencií Únie v týchto veciach 
by Únia nemala poskytovať pomoc žiadnemu orgánu, organizácii ani programu, ktorý 
propaguje a podporuje riadenie akéhokoľvek konania, ktoré zahŕňa porušovanie takýchto 
ľudských práv, napríklad nútené umelé prerušenie tehotenstva, nútenú sterilizáciu žien a 
mužov, určovanie pohlavia plodu s cieľom prenatálneho výberu pohlavia alebo 
infanticídu; 

7. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby v plnej miere 
rešpektovali výhrady vo vyjadreniach národných vlád v príslušných medzinárodných 
dohodách, dohovoroch a programoch, pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie a 
práva a umelé prerušenie tehotenstva; 

Základné právo na slobodu svedomia a právo na výhradu vo svedomí 

8. potvrdzuje univerzálne právo na výhradu vo svedomí spolu so zodpovednosťou štátu za 
zabezpečenie toho, aby pacienti mali včasný prístup k zákonnej zdravotnej starostlivosti, 
najmä v naliehavých prípadoch prenatálnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej 
starostlivosti v období materstva; zdôrazňuje preto, že žiadna osoba, nemocnica ani 
inštitúcia nesmie byť žiadnym spôsobom donucovaná, braná na zodpovednosť alebo 
diskriminovaná preto, že z akéhokoľvek dôvodu odmietla vykonať umelé prerušenie 
tehotenstva, vyhovieť žiadosti oň, asistovať pri ňom alebo vykonať akýkoľvek čin, ktorý 
by mohol spôsobiť smrť ľudského plodu alebo embrya; 

Právomoci Európskej únie v tejto oblasti 

9. konštatuje, že formulovanie a vykonávanie politiky v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv je v kompetencii členských štátov; 

10. konštatuje, že formulovanie a vykonávanie politiky v oblasti sexuálneho vzdelávania na 
školách je právomoc členských štátov; 

11. vyzýva preto inštitúcie EÚ, orgány a agentúry, aby dodržiavali európske právne predpisy 
a zdržali sa akejkoľvek formy intervencie v tejto politickej oblasti, ktorej výsledkom by 
mala byť nová interpretáciu právneho základu; 

Zavádzanie sexuálnej výchovy zo strany členských štátov 

12. uznáva práva, povinnosti a zodpovednosť rodičov a iných osôb, ktoré sú právne 
zodpovedné za dieťa, poskytovať spôsobom, ktorý je v súlade s rozvíjajúcimi sa 
schopnosťami dieťaťa, primerané inštrukcie a usmernenia v otázkach sexuality 
a reprodukcie; 

13. pripomína – s ohľadom na zásadu doktríny verejnej politiky a medzinárodne uznávané 
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normy, že rodičia alebo zákonní opatrovníci dieťaťa sa môžu slobodne rozhodnúť, že ich 
deťom bude poskytnuté vzdelanie v súlade s ich vlastným presvedčením a že dieťa nebude 
nútené v rozpore so želaním svojich rodičov alebo zákonných opatrovníkov absolvovať 
sexuálnu výchovu vrátane výchovy o podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv 
a umelom prerušení tehotenstva, pričom hlavnou zásadou by mali byť najlepšie záujmy 
dieťaťa;  

14. pripomína, že právo rodičov vzdelávať deti podľa svojho náboženského alebo iného 
presvedčenia zahŕňa ich právo odmietnuť akékoľvek nenáležité zasahovanie do 
vzdelávania zo strany štátnych alebo neštátnych subjektov; 

15. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sexuálna výchova je mimoriadne dôležitá, keďže mladí 
ľudia majú od raného veku prístup k pornografickému a ponižujúcemu obsahu, najmä 
prostredníctvom internetu; preto zdôrazňuje, že sexuálna výchova musí byť súčasťou 
širšieho podporujúceho prístupu k emocionálnemu vývoju mladých ľudí, aby im umožnila 
formovať vzájomne rešpektujúce vzťahy s príslušníkmi opačného pohlavia; nabáda 
členské štáty, aby zaviedli kampane zamerané na rodičov a dospelých, ktorí pracujú 
s mladými ľuďmi, a to s cieľom zvýšiť ich povedomie o škodlivých účinkoch pornografie 
na mladistvých; 

Zdravie v období tehotenstva a materstva v rámci rozvojových politík 

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v rámci rozvojovej spolupráce EÚ kládol 
výslovný dôraz na zdravie v období tehotenstva a materstva a aby sa v tejto oblasti 
stanovili konkrétne ciele; 

17. vyzýva ESVČ prostredníctvom delegácií EÚ v rozvojových krajinách, aby spolupracovala 
s vládami týchto krajín s cieľom zabezpečiť, aby mohli dievčatá uplatňovať svoje práva 
bez diskriminácie na základe pohlavia, okrem iného tým, že sa ukončia neetické a 
diskriminačné praktiky prenatálneho výberu pohlavia, umelé prerušenie tehotenstva v 
prípade plodov ženského pohlavia, infanticída detí ženského pohlavia, nútené manželstvá 
v ranom veku a mrzačenie ženských pohlavných orgánov; 

18. vyzýva Komisiu, aby vo svojich rozvojových prioritách ponechala prístup ku kvalitným, 
cenovo dostupným, prijateľným a prístupným službám v oblasti prenatálnej zdravotnej 
starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v období materstva, k súvisiacej citlivej sexuálnej 
výchove pre chlapcov a dievčatá, ktorá je podľa článku 26 ods. 3 Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv prednostnou zodpovednosťou ich rodičov, k dobrovoľnému plánovaniu 
rodičovstva vrátane prirodzených spôsobov jeho plánovania a aby súčasne bojovala proti 
diskriminácii na základe pohlavia, ktorá vedie k nedobrovoľným umelým prerušeniam 
tehotenstva na základe výberu pohlavia dieťaťa, nútenej sterilizácii a sexuálnemu násiliu, 
a aby tiež zaistila poskytovanie pomôcok v oblasti prenatálnej zdravotnej starostlivosti 
a zdravotnej starostlivosti v období materstva, a to aj vrátane nediskriminačnej prevencie, 
liečby, starostlivosti a podpory v súvislosti s HIV; 

Záver 

19. opätovne potvrdzuje zvrchované právo každého štátu reagovať na návrhy predloženého 
uznesenia v súlade s vlastnými vnútroštátnymi zákonmi, s plným ohľadom na rôzne 
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náboženské a etické hodnoty a kultúrne zázemie svojich národov (zásada doktríny 
verejnej politiky) a v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými ľudskými 
právami; 

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov, Agentúre Európskej únie pre základné práva a 
Generálnemu tajomníkovi OSN. 

Or. en 

 
 


