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Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0169/2021

Resolucija Evropskega parlamenta o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah v 
EU v povezavi z zdravjem žensk

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 168(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v katerem je 
navedeno, da se pri dejavnosti Unije upošteva odgovornost držav članic za opredelitev 
njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in 
zdravstvenega varstva,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je generalna skupščina 
Združenih narodov razglasila 10. decembra 1948 in v 3. členu določa, da ima vsakdo 
pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti,

– ob upoštevanju sklicevanja na Deklaracijo o otrokovih pravicah v preambuli 
Konvencije o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989, da otrok potrebuje posebno 
varstvo in skrb, vštevši ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom, kot tudi po njem;

– ob upoštevanju člena 10(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da 
ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in vere,

– ob upoštevanju člena 10(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da se 
pravica do ugovora vesti prizna v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje 
te pravice,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in dostojanstva 
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človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine, ki v 4. členu o poklicnih 
dolžnostih in normah določa, da se mora vsak zdravstveni poseg, vključno z 
raziskavami, opraviti v skladu s poklicnimi dolžnostmi in normami,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem 
zdravju ter pravicah1,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker oblikovanje in izvajanje politik v zvezi s spolnim zdravjem in vzgojo, 
razmnoževanjem in splavom sodi v zakonodajno pristojnost držav članic;

1. ugotavlja, da Evropska unija ni pristojna za oblikovanje politik v zvezi s spolnim 
zdravjem in vzgojo, razmnoževanjem in splavom;

2. dodaja, da pravica do splava nima statusa človekove pravice v skladu z mednarodnim 
pravom, Splošno deklaracijo človekovih pravic in ustreznimi pogodbami ter sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije;

3. ugotavlja, da je pravica zdravstvenih delavcev do ugovora vesti temeljna in osnovna 
pravica v zdravstvu;

4. poudarja, da so za oblikovanje in izvajanje politik v zvezi s spolno vzgojo v šolah, 
izključno pristojne države članice;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice in generalnemu 
sekretarju Organizacije združenih narodov.

Or. en

1 UL C 468, 15.12.2016, str. 66.


