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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0169/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste kohta ELis seoses naiste tervisega

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõiget 7, kus märgitakse, et 
liidu meetmetes võetakse arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1948. aastal välja kuulutatud 
inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille artiklis 3 on sätestatud, et igaühel on õigus elada, 
olla vaba ja tunda end turvaliselt,

– võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni preambulis 
viidatud deklaratsiooni, kus märgitakse, et laps vajab erilist kaitset ja hoolt, kaasa 
arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast sündi,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 10 lõiget 1, milles on sätestatud, 
et igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 10 lõiget 2, milles on sätestatud, 
et õigust keelduda teatavatest toimingutest oma veendumuste tõttu tunnustatakse selle 
õiguse kasutamist reguleerivate riiklike õigusaktide kohaselt,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel inimõiguste ja 
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inimväärikuse kaitse konventsiooni, kus kutsenõudeid ja käitumisnorme käsitlevas 
artiklis 4 on sätestatud, et igasuguse sekkumise puhul tervise valdkonnas, kaasa arvatud 
uurimistöö, järgitakse selles valdkonnas kehtivaid kutsenõudeid ja -norme,

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et seksuaaltervist ja -haridust ning reproduktiivsust ja aborti käsitleva 
poliitika kujundamine ja rakendamine kuulub liikmesriikide seadusandlikku pädevusse;

1. märgib, et Euroopa Liidul ei ole pädevust arendada seksuaaltervist ja -haridust ning 
reproduktiivsust ja aborti käsitlevat poliitikat;

2. märgib, et ei rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ülddeklaratsiooni, asjaomaste lepingute 
ega Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika järgi ei ole abort 
inimõiguse staatuses;

3. märgib, et tervishoiutöötajate õigus oma veendumuste tõttu teatavatest toimingutest 
keelduda on meditsiinis põhiline ja oluline õigus;

4. rõhutab, et koolides antava seksuaalharidust käsitleva poliitika kujundamine ja 
rakendamine kuulub liikmesriikide ainupädevusse;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning 
ÜRO peasekretärile.

Or. en

1 ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.


