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saħħa tan-nisa
(2020/2215(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (l-Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0169/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 5 tat-Trattat dwar tal-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 4, 5, 6 u 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li ġiet adottata fil-
25 ta' Settembru 2015 u li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016, u b'mod partikolari l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) 3, 5 u 16 u l-indikaturi relatati,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ("il-Konvenzjoni ta' Istanbul"),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tat-18 ta' Diċembru 1979, u r-
Rakkomandazzjonijiet Ġenerali Nru 21 (1994), Nru 24 (1999), Nru 28 (2010), Nru 33 
(2015) u Nru 35 (2017) tagħha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi d-dritt għall-ħajja, il-libertà u l-privatezza huma drittijiet tal-bniedem essenzjali u 
fundamentali kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem; billi 
s-saħħa sesswali u riproduttiva (SRH) hija stat ta' benessri fiżiku, emozzjonali, mentali 
u soċjali fir-rigward tal-aspetti kollha tas-sesswalità u r-riproduzzjoni;

B. billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa stabbilit fl-Artikolu 5(3) tat-TUE u fl-Artikoli 2, 
3, 4, 5 u 6 tat-TFUE;
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C. billi l-Unjoni Ewropea m'għandhiex kompetenza diretta biex taġixxi fl-avvanz tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) fl-Unjoni iżda l-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri sseħħ permezz tal-metodu miftuħ tal-koordinazzjoni; billi l-liġijiet dwar 
l-abort u r-regolamenti tal-SRHR huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali;

D. billi skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), l-SRHR huwa terminu umbrella 
għal diversi kwistjonijiet li jaffettwaw kemm l-irġiel, in-nisa, is-subien kif ukoll il-bniet, 
u jirrappreżentaw erba' oqsma separati: is-saħħa sesswali, id-drittijiet sesswali, is-saħħa 
riproduttiva u d-drittijiet riproduttivi; billi s-servizzi tal-SRHR huma servizzi tal-kura 
tas-saħħa essenzjali li għandhom ikunu disponibbli għal kulħadd; billi s-saħħa sesswali 
hija fundamentali għas-saħħa u l-benessri ġenerali tal-individwi, il-koppji u l-familji, l-
istess kif inhi għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-komunitajiet u l-pajjiżi;

E. billi għalkemm l-UE għandha wħud mill-ogħla SRHR fid-dinja u xi Stati Membri 
implimentaw politiki u programmi li jiddefendu d-drittijiet sesswali u riproduttivi 
(SRR), xorta għad hemm sfidi;

F. billi l-infertilità u s-subfertilità huma realtà diffiċli u iebsa għal ħafna familji u persuni 
Ewropej, kif ukoll għal persuni madwar id-dinja; billi hija meħtieġa azzjoni miftiehma u 
mmirata biex tappoġġja lill-familji u l-individwi b'dawn il-kundizzjonijiet fuq livell 
personali; billi l-indirizzar ta' kwistjonijiet ta' fertilità jista' jgħin biex jiġu indirizzati l-
isfidi demografiċi ewlenin li l-Ewropa qed tiffaċċja matul id-deċennji li ġejjin;

G. billi ħadd m'għandu jmut waqt il-ħlas, u l-aċċess għall-maternità, it-tqala u l-kura 
relatata mat-twelid ibbażata fuq l-evidenza, ta' kwalità u aċċessibbli huwa dritt tal-
bniedem u jrid jiġi żgurat mingħajr ebda diskriminazzjoni;

H. billi edukazzjoni sesswali komprensiva, ibbażata fuq l-evidenza, mhux diskriminatorja u 
adatta għall-età tiffaċilita mġiba sesswali responsabbli u tagħti s-setgħa lit-tfal u liż-
żgħażagħ, peress li tipprovdi informazzjoni xjentifikament preċiża u adatta għall-età 
dwar is-sesswalità, filwaqt li tindirizza kwistjonijiet ta' saħħa sesswali u riproduttiva; 
billi l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva huwa essenzjali; 
billi l-għoti ta' xi forma ta' edukazzjoni dwar is-sesswalità u s-saħħa diġà huwa 
obbligatorju fil-maġġoranza tal-Istati Membri; billi l-edukazzjoni hija r-responsabbiltà 
tal-familji, u hija kompetenza tal-Istati Membri;

I. billi t-tħejjija tal-futur tal-Ewropa timplika appoġġ għall-familji u għall-ġenituri;

J. billi l-ewwel nett għandu jsir kull sforz biex jitnaqqas l-għadd ta' aborti; billi l-aborti 
mhux sikuri joħolqu riskju għas-saħħa u l-ħajja tan-nisa; billi l-abort mhuwiex forma ta' 
kontraċezzjoni, speċjalment minħabba d-disponibbiltà mifruxa tal-kontraċezzjoni; billi 
l-liġi dwar l-abort hija kompetenza tal-Istati Membri;

K. billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru huma pjaga mifruxa fuq is-
soċjetajiet tagħna u għandhom jiġu indirizzati bil-forza sħiħa tal-leġiżlazzjoni, tal-
pulizija u tal-ġudikatura, u l-edukazzjoni pprovduta dwar il-ħsara kkawżata minn dawn 
il-fenomeni; billi l-vjolenza mhijiex kwistjoni privata iżda hija ta' tħassib għas-soċjetà; 
billi l-Inizjattiva Spotlight tnediet mill-UE u min-NU bil-għan li tiġi miġġielda l-
vjolenza, inkluża l-vjolenza sesswali, fuq in-nisa u l-bniet u li din l-inizjattiva għandha 
l-għan, fost l-oħrajn, li ttejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni sesswali u għas-servizzi tas-
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saħħa sesswali u riproduttiva;

L. billi l-għoti tas-setgħa lin-nisa, l-inkoraġġiment u l-appoġġ tagħhom huwa valur 
Ewropew inerenti li għandu jiġi promoss u promoss;

1. Jisħaq fuq il-fatt li l-persuni kollha huma intitolati għal dinjità inerenti u drittijiet ugwali 
u inaljenabbli, ibbażati fuq il-libertà, il-ġustizzja u l-paċi; jenfasizza li n-nisa għandhom 
id-dritt għall-inkolumità fiżika u l-libertà li jkunu responsabbli għall-ġisimhom u l-
għażliet tagħhom;

2. Jenfasizza li r-responsabbiltà għar-regolamentazzjoni tal-provvediment tal-SRHR u l-
kura tal-abort tapparjteni lill-Istati Membri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, bl-UE 
jkollha l-kompetenza li tappoġġja, tikkoordina jew tissupplementa dawn l-azzjonijiet;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' approċċ pożittiv u proattiv għall-kura tas-saħħa matul iċ-ċiklu tal-
ħajja; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li kull persuna jkollha aċċess ugwali għal 
SRHR ta' kwalità għolja u komprensivi, kif ukoll disponibbli;

4. Jenfasizza li aċċess għal informazzjoni affidabbli u ta' min joqgħod fuqha dwar l-SRHR 
minn sorsi reputabbli huwa essenzjali biex jiġi żgurat li kull persuna tkun tista' tagħmel 
deċiżjonijiet infurmati dwar ġisimhom u ħajjithom; jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal 
edukazzjoni sesswali komprensiva, ibbażata fuq l-evidenza, mhux diskriminatorja u 
adatta skont l-età; jenfasizza li dan jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tnaqqis 
tal-vjolenza u l-fastidju sesswali, meta kkomplementat minn finanzjament tal-UE u 
proġetti li jsaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-politiki tas-saħħa pubblika, u l-
iżvilupp u t-tixrid ta' prattiki tajba;

5. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex aktar tard din is-sena, tippreżenta l-proposti 
tagħha biex tiġġieled il-vjolenza kontra n-nisa;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tas-saħħa relatati mal-SRHR, bħall-
infertilità, il-menopawża, l-endometrijożi u l-kanċers speċifiċi tal-apparat riproduttiv, 
inklużi l-kanċer ċervikali u dak tal-ovarji; jilqa' l-aspirazzjoni tal-Pjan tal-UE għall-
Ġlieda kontra l-Kanċer biex javvanza l-iskrinjar bikri għall-kanċers meta possibbli, 
bħall-kanċer ċervikali, permezz tal-Pjanijiet Nazzjonali għall-Kontroll tal-Kanċer 
appoġġjati mill-Iskema tal-UE għall-Iskrinjar tal-Kanċer; jistieden lill-Kummissjoni 
tipprovdi informazzjoni dwar il-kontribut tal-programmi tal-UE għall-avvanz u l-
appoġġ tas-saħħa riproduttiva;

7. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw miżuri biex jiżguraw aċċess mingħajr 
diskriminazzjoni għall-maternità, it-tqala u l-kura relatata mat-twelid għal kulħadd ta' 
kwalità għolja, aċċessibbli, ibbażata fuq l-evidenza u rispettabbli, inkluż kura tal-
qwiebel, ta' qabel, matul u wara t-twelid, u appoġġ għas-saħħa mentali; jistieden lill-
Istati Membri jipprovdu lin-nisa tqal b'appoġġ ekonomiku u soċjali;

8. Jenfasizza l-importanza tal-prevenzjoni tal-mard permezz tal-edukazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni; jisħaq ukoll fuq l-importanza tal-vaċċini fil-prevenzjoni tal-mard fejn 
il-vaċċini jeżistu; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea 
jżidu b'mod sinifikanti x-xiri tal-vaċċin kontra l-HPV, fuq l-istess linji bħall-vaċċini 
kontra l-COVID-19, b'tali mod li javvanzaw il-mira ssottolinjata fil-Pjan tal-UE għall-
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Ġlieda kontra l-Kanċer li 90 % tal-bniet ikunu kompletament vaċċinati bil-vaċċin kontra 
l-HPV sal-età ta' 15-il sena, u tiżdied b'mod sinifkanti l-vaċċinazzjoni tas-subien sal-
2030;

9. Jisħaq fuq l-importanza ta' analiżi mill-qrib tal-fertilità fl-UE u l-prevalenza tal-
infertilità, li għal ħafna familji u persuni hija realtà diffiċli u iebsa; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jittieħed approċċ olistiku, li jqis b'mod konġunt il-fertilità u l-infertilità, inklużi l-
prevenzjoni u l-ugwaljanza tal-aċċess għas-servizzi; jenfasizza li l-bidla ambjentali tista' 
tkun detrimentali għall-fertilità tal-futur; jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-impatti tal-bidla 
ambjentali fuq l-SRHR, inkluż it-tniġġis tal-ilma u tal-arja, u żieda fil-konsum tas-
sustanzi kimiċi;

10. Jisħaq fuq l-importanza tal-fornituri tas-saħħa sesswali u riproduttiva fil-provvediment 
ta' firxa komprensiva ta' servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttivi, inklużi kemm is-
saħħa fiżika kif ukoll dik mentali; jirrikonoxxi li kull individwu għandu d-dritt li jaġixxi 
skont il-kuxjenza u t-twemmin tiegħu u li għal raġunijiet personali, il-prattikanti mediċi 
individwali għandu għalhekk ikollhom l-għażla li jinvokaw klawżola tal-kuxjenza f'każ 
li jintalbu jwettqu proċeduri li jmorru kontra t-twemmin fundamentali tagħhom; 
jenfasizza li l-libertà tat-twemmin u l-libertà tal-għażla huma drittijiet fundamentali; 
jisħaq ukoll fuq il-fatt li l-pazjenti jeħtiġilhom ikunu jistgħu jaċċessaw il-kura li hi 
prevista lilhom skont il-liġi; jistieden lill-Istati Membri u lill-fornituri tal-kura tas-saħħa 
jqisu dawn iċ-ċirkostanzi fil-provvediment ġeografiku tagħhom tas-servizzi tal-kura tas-
saħħa;

11. Jenfasizza wkoll li s-servizzi, il-komoditajiet u l-faċilitajiet jeħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, disponibbli b'mod suffiċjenti u jirrispettaw l-etika medika, ikunu adatti mil-lat 
kulturali u reattivi għar-rekwiżiti tal-ġeneru u tul il-ħajja kollha; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' gruppi differenti tal-popolazzjoni, b'rispett għall-
kunfidenzjalità u l-kunsens infurmat, u li s-servizzi għandhom ikunu xjentifikament u 
medikament xierqa u ta' kwalità tajba;

12. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġja l-azzjonijiet tal-Istati Membri biex 
tiżgura aċċess għas-servizzi sesswali u tas-saħħa riproduttiva u prodotti mediċinali 
relatati, inkluż fis-suq globali, u tappoġġja approċċi integrati u intersezzjonali għall-
prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament u l-kura; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-azzjonijiet 
possibbli fil-qafas tal-programm EU4Health 2021-2027 għall-promozzjoni tal-aċċess 
għal kura tas-saħħa ta' kwalità, inkluż għall-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva, li 
ġiet identifikata bħala prijorità;

13. Jenfasizza li l-Unjoni tista' tappoġġja lill-Istati Membri fit-tħejjija tas-sistemi tas-saħħa 
tagħhom għat-teknoloġiji emerġenti, sabiex jiżguraw li ħafna mit-trattamenti mill-aktar 
avvanzati u emerġenti u metodi ta' dijanjostika huma disponibbli, li tippermetti lill-
pajjiżi jibbenefikaw bis-sħiħ mir-rivoluzzjoni diġitali; jisħaq fuq il-ħtieġa li Orizzont 
Ewropa u Ewropa Diġitali jintużaw bis-sħiħ biex dawn il-prijoritajiet jitmexxew 'il 
quddiem;

14. Jenfasizza li l-UE tista' tappoġġja l-provvediment tal-SRHR billi tiffaċilita l-iskambju 
tal-aqwa prattiki bejn l-Istati Membri f'dan il-qasam, u għalhekk, f'dak il-kuntest, 
jappella għal skambji regolari u promozzjoni ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri u l-
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partijiet ikkonċernati dwar it-tendenzi emerġenti fl-SRHR, trattamenti mill-aktar 
avvanzati u informazzjoni dwar avvanzi fil-metodi tad-dijanjostika u t-trattamenti;

15. Jenfasizza l-importanza li tiġi ggarantita dispożizzjoni baġitarja suffiċjenti għas-saħħa 
sesswali u riproduttiva tan-nisa u żgurata d-disponibbiltà ta' riżorsi adegwati u oġġetti 
meħtieġa fil-livelli kollha tas-sistema tas-saħħa, kemm fiż-żoni urbani kif ukoll dawk 
rurali;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Or. en


