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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0169/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia 
kobiet

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi, że działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (PDPC), ogłoszoną przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r., która stanowi w 
art. 3, że „[k]ażda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego”,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., której 
preambuła stanowi, że „dziecko [...] wymaga szczególnej opieki i troski, w tym 
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”,

– uwzględniając art. 10 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który 
stanowi, że „[k]ażdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii”,

– uwzględniając art. 10 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który 
stanowi, że „[u]znaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa”,
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– uwzględniając Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty 
ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, która stanowi w art. 4 dotyczącym 
standardów zawodowych, że „[j]akakolwiek interwencja w dziedzinie zdrowia, w tym 
badania naukowe, musi być 

przeprowadzona przy poszanowaniu norm i obowiązków wynikających z zasad 
postępowania zawodowego”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie1,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że formułowanie i wdrażanie strategii politycznych dotyczących 
zdrowia seksualnego, edukacji seksualnej, reprodukcji i aborcji wchodzi w zakres 
kompetencji ustawodawczych państw członkowskich;

1. zauważa, że Unia Europejska nie ma uprawnień do prowadzenia polityki dotyczącej 
zdrowia seksualnego, edukacji seksualnej, reprodukcji i aborcji;

2. zauważa, że aborcja nie ma statusu prawa człowieka w rozumieniu prawa 
międzynarodowego, PDPC, odpowiednich traktatów, orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

3. zauważa, że prawo do świadomej odmowy przysługujące pracownikom służby zdrowia 
jest podstawowym i zasadniczym prawem w opiece zdrowotnej;

4. mając na uwadze, że formułowanie i wdrażanie strategii politycznych dotyczących 
zdrowia seksualnego oraz edukacji seksualnej w szkołach jest wyłącznym 
uprawnieniem państw członkowskich;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

Or. en

1 Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 66.


