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Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van nietwetgevingsontwerpresolutie A9-0169/2021
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op het gebied van seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van
vrouwen
Het Europees Parlement,
–

gezien artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
waarin is bepaald dat “het optreden van de Unie [...] de verantwoordelijkheden van de
lidstaten [eerbiedigt] met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid,
alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige
verzorging”,

–

gezien de Universele Verklaring van de Rechten van Mens (UVRM), die op
10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is
afgekondigd en waarin in artikel 3 is bepaald dat eenieder recht heeft op “leven, vrijheid
en onschendbaarheid van zijn persoon”,

–

gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, waarin
in de preambule wordt gesteld dat “het kind [...] bijzondere bescherming en zorg nodig
heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na zijn
geboorte”,

–

gezien artikel 10, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
waarin staat dat eenieder recht heeft “op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”,
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–

gezien artikel 10, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
waarin staat dat “het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt
erkend volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen”,

–

gezien het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de
mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van
de biologie en de geneeskunde, waarin in artikel 4 inzake professionele standaarden
wordt gesteld dat “elke handeling op het gebied van de gezondheidszorg, met inbegrip
van onderzoek, dient te worden verricht overeenkomstig de desbetreffende
professionele verplichtingen en standaarden”,

–

gezien zijn resolutie van 10 december 2013 over seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten1,

–

gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de opstelling en tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van
seksuele gezondheid en voorlichting, voortplanting en abortus tot de wetgevende
bevoegdheden van de lidstaten behoort;

1.

merkt op dat de Europese Unie niet bevoegd is voor de opstelling van beleid op het
gebied van seksuele gezondheid en voorlichting, voortplanting en abortus;

2.

merkt op dat abortus in het internationaal recht, de UVRM, de relevante verdragen en
de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van
Justitie van de Europese Unie niet als mensenrecht wordt erkend;

3.

merkt op dat het recht van gezondheidswerkers op gewetensbezwaren een fundamenteel
en essentieel recht is in de medische zorg;

4.

benadrukt dat de opstelling en tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van seksuele
voorlichting op school tot de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten behoort;

5.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie,
de regeringen en de parlementen van de lidstaten, het Bureau van de Europese Unie
voor de grondrechten en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Or. en

1 PB

C 468 van 15.12.2016, blz. 66.
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