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Proposta de resolução alternativa (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A9-0169/2021

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos na UE no contexto da saúde das mulheres

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos termos do qual a «ação da União respeita as responsabilidades dos 
Estados-Membros no que se refere à definição das respetivas políticas de saúde, bem 
como à organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados médicos»,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), proclamada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que estabelece 
no artigo 3.º que «todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal»,

– Tendo em conta a Declaração da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, de 20 de novembro de 1989, que estabelece no preâmbulo que a criança «tem 
necessidade uma proteção e cuidados especiais, nomeadamente de proteção jurídica 
adequada, tanto antes como depois do nascimento»,

– Tendo em conta o artigo 10.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nos termos do qual «todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, 
de consciência e de religião»,

– Tendo em conta o artigo 10.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
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Europeia, nos termos do qual «o direito à objeção de consciência é reconhecido pelas 
legislações nacionais que regem o respetivo exercício»,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção dos Direitos do 
Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, 
que prevê, no seu artigo 4.º, relativo às obrigações profissionais e regras de conduta, que 
«qualquer intervenção na área da saúde, incluindo a investigação, deve ser efetuada na 
observância das normas e obrigações profissionais, bem como das regras de conduta 
aplicáveis ao caso concreto»,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de dezembro de 2013, sobre saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos1,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que a formulação e a execução de políticas relacionadas com a saúde e a 
educação sexuais, a reprodução e o aborto são da competência legislativa dos 
Estados-Membros;

1. Observa que a União Europeia não tem competência para a elaboração de políticas 
relacionadas com a saúde e educação sexuais, a reprodução e o aborto;

2. Observa que a prática do aborto não tem o estatuto de direito humano nos termos do 
direito internacional, da DUDH, dos tratados pertinentes e da jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos e do Tribunal de Justiça da União Europeia;

3. Observa que o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde é um direito 
fundamental e essencial no âmbito dos cuidados médicos; 

4. Salienta que a formulação e a execução de políticas relacionadas com a saúde e a 
educação sexuais nas escolas são da competência exclusiva dos Estados-Membros;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros, à Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Or. en

1 JO C 468 de 15.12.2016, p. 66.


