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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0169/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care prevede că „[a]cțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO), proclamată de 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948, care prevede 
la articolul 3 că „orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea 
persoanei sale”,

– având în vedere Declarația Convenției ONU cu privire la drepturile copilului din 20 
noiembrie 1989, care afirmă în preambulul său că „copilul are nevoie de protecție și 
îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte cat și după 
nașterea sa”,

– având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care prevede că „orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie”,

– având în vedere articolul 10 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
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Europene, care prevede că „dreptul la obiecție pe motive de conștiință este recunoscut în 
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept”,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei pentru protecția drepturilor omului și a 
demnității umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și medicinei, care prevede la 
articolul 4 privind obligațiile profesionale și regulile de conduită că „orice intervenție în 
domeniul sănătății, inclusiv cercetarea, trebuie să se facă cu respectul normelor și 
obligațiilor profesionale, precum și al regulilor de conduită aplicabile în speță”,

– având în vedere rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a 
reproducerii și drepturile aferente1,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind sănătatea și educația 
sexuală, reproducerea și avortul țin de competența legislativă a statelor membre,

1. observă că Uniunea Europeană nu are competența de a elabora politici privind sănătatea 
și educația sexuală, reproducerea și avortul;

2. observă că practica avortului nu are statutul de drept al omului în temeiul dreptului 
internațional, al DUDO, al tratatelor relevante și al jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

3. observă că dreptul la obiecție pe motive de conștiință al cadrelor medicale este un drept 
fundamental și esențial în domeniul asistenței medicale;

4. subliniază că elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind educația sexuală în 
școli țin de competența exclusivă a statelor membre;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene și Secretarului General al Organizației Națiunilor 
Unite.
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1 JO C 468, 15.12.2016, p. 66.


