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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (l-Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0169/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jafferma li l-azzjoni tal-Unjoni "għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa 
tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika",

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR), 
ipproklamata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-10 ta' Diċembru 1948, 
li tiddikjara fl-Artikolu 3 li "kulħadd għandu d-dritt għall-ħajja, il-libertà u s-sigurtà tal-
persuna",

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, li tiddikjara fil-preambolu tagħha li "t-tfal 
jeħtieġu salvagwardji u kura speċjali, inkluża protezzjoni legali xierqa, kemm qabel kif 
ukoll wara t-twelid",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 10(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li jiddikjara li "kulħadd għandu d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u 
tar-reliġjon",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 10(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
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Ewropea, li jipprevedi li "d-dritt għall-oġġezzjoni ta' kuxjenza huwa rikonoxxut, skont 
il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-eżerċizzju ta' dan id-dritt",

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tad-Dinjità tal-Bniedem fir-rigward tal-Applikazzjoni tal-Bijoloġija u l-
Mediċina, li fl-Artikolu 4 tagħha tipprevedi dwar l-obbligi professjonali u l-istandards 
ta' kondotta, li "kull intervent fil-qasam tas-saħħa, inkluża r-riċerka, għandu jitwettaq 
skont l-obbligi u l-istandards professjonali rilevanti",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar is-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regolament ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' politiki relatati mas-saħħa u l-edukazzjoni 
sesswali, ir-riproduzzjoni u l-abort jaqgħu taħt il-kompetenza leġiżlattiva tal-Istati 
Membri;

1. Jinnota li l-Unjoni Ewropea m'għandhiex il-kompetenza għall-iżvilupp ta' politiki 
relatati mas-saħħa sesswali u l-edukazzjoni, ir-riproduzzjoni u l-abort;

2. Jinnota li l-prattika tal-abort m'għandhiex l-istatus ta' dritt tal-bniedem skont il-liġi 
internazzjonali, l-UDHR, it-trattati rilevanti, u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

3. Jinnota li d-dritt għall-oġġezzjoni ta' kuxjenza tal-professjonisti tas-saħħa huwa dritt 
fundamentali u essenzjali fil-kura medika;

4. Jenfasizza li l-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' politiki relatati mal-edukazzjoni 
sesswali fl-iskejjel jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti.

Or. en

1 ĠU C 468, 15.12.2016, p. 66.


