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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 181, stk. 3) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A9-0169/2021

Europa-Parlamentets beslutning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU 
inden for rammerne af kvinders sundhed

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at Unionens indsats skal respektere 
"medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for 
organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet",

– der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings verdenserklæring om 
menneskerettigheder af 10. december 1948, som i sin artikel 3 fastslår, at "enhver har 
ret til liv, frihed og personlig sikkerhed",

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989, som i sin 
præambel fastslår, at "barnet [...] har behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder 
passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen",

– der henviser til artikel 10, stk. 1, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der fastslår, at "enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og 
religionsfrihed",

– der henviser til artikel 10, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, som anerkender retten til samvittighedsnægtelse i overensstemmelse med de 
nationale love om udøvelsen af denne ret,
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– der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og 
menneskelig værdighed i forbindelse med anvendelse af biologi og lægevidenskab, som 
i sin artikel 4 om faglige standarder fastslår, at "enhver sundhedsmæssig intervention, 
herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige 
forpligtelser og standarder",

– der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at formuleringen og gennemførelsen af politikker på områderne seksuel 
sundhed, seksualundervisning, reproduktion og abort henhører under medlemsstaternes 
lovgivningskompetence;

1. konstaterer, at Den Europæiske Union ikke har kompetence til at udforme politikker på 
områderne seksuel sundhed, seksualundervisning, reproduktion og abort;

2. påpeger, at abort ikke har status af menneskerettighed i folkeretten, verdenserklæringen 
om menneskerettigheder, de relevante traktater eller Menneskerettighedsdomstolens og 
EU-Domstolens praksis;

3. påpeger, at sundhedspersoners ret til samvittighedsnægtelse er en grundlæggende og 
afgørende ret inden for sundhedspleje;

4. understreger, at formuleringen og gennemførelsen af politikker vedrørende 
seksualundervisning i skoler henhører under medlemsstaternes eksklusive kompetence;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og FN's generalsekretær.

Or. en

1 EUT C 468 af 15.12.2016, s. 66.


