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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o všeobecném přístupu ke zdravotní péči o matky1

1. V EU s rozdílnými zdravotnickými systémy je zdraví matek zranitelnou oblastí vykazující 
rozdíly ve všeobecném přístupu ke zdravotní péči i k informacím, což vede k nerovnosti 
v oblasti zdraví, zejména u zranitelných skupin.

2. Rovný přístup ke zdravotní péči o matky, což je oblast, která je propojena s celou řadou 
dalších oblastí politik, jako jsou odolné systémy zdravotní péče, mateřská dovolená či 
odpovědnost vůči budoucím generacím, je často požadován za podružný bod, o kterém 
neexistuje dostatek realitou podložených statistických údajů a je sám o sobě na evropské 
a mezinárodní úrovni (cíle udržitelného rozvoje) opomíjen.

3. Vyzýváme tudíž Radu a Komisi, aby podnítily členské státy k přijetí vhodných opatření 
s cílem zajistit pro všechny ženy v Evropě bez ohledu na migraci nebo příslušnost 
k národnostní menšině možnost získávat informace, jednat aktivně a mít všeobecný 
přístup k vysoce kvalitní zdravotnické péči o matky.

4. Vyzýváme Radu a Komisi, aby doporučily členským státům spolupracovat jak mezi 
sebou, tak s orgány EU a nevládními organizacemi při výměně osvědčených postupů 
týkajících se zdravotní péče o matky, s cílem přijmout konkrétnější kroky při vytváření 
procesů sledování a shromažďování údajů, jejichž výsledkem bude konkrétní statistický 
základ budoucí politiky lepšího přístupu ke zdravotní péči o matky v Evropě a vytvoření 
odolných systémů zdravotní péče.

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


