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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėties Europos Sąjungoje, kiek tai 
susiję su moterų sveikata
(2019/2165(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1994 m. Tarptautinę konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais, 
vykusią Kaire, į jos veiksmų programą ir peržiūros konferencijų rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 1 d. vadinamąjį Nairobio pareiškimą „Greitesnis 
pažadų įgyvendinimas“ dėl 25-osios Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais, taip pat į nacionalinius ir partnerių įsipareigojimus bei bendradarbiavimu 
pagrįstus veiksmus, apie kuriuos buvo paskelbta per Nairobio aukščiausiojo lygio 
susitikimą,

– atsižvelgdamas į Pekino veiksmų platformą ir į jos peržiūros konferencijų rezultatus,

– atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., priimtą 2015 m. rugsėjo 
25 d. ir įsigaliojusią 2016 m. sausio 1 d., ypač į 3, 5 ir 16 darnaus vystymosi tikslus 
(DVT),

– atsižvelgdamas į 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. Kontracepcijos atlasus, kuriuose 
reitinguojama prieiga prie kontracepcijos geografinėje Europoje ir atkreipiamas 
dėmesys į nelygybę visame žemyne bei į tai, kad kai kuriose Europos šalyse 
neužtikrinamas kontracepcijos poreikis daugeliu atveju lieka nepastebėtas,

– atsižvelgdamas į Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) bendrąsias 
rekomendacijas Nr. 21 (1994), Nr. 24 (1999), Nr. 28 (2010), Nr. 33 (2015) ir Nr. 35 
(2017),

– atsižvelgdamas į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 
12 straipsnį,

– atsižvelgdamas į JT Ekonomikos, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 2016 m. 
gegužės 2 d. bendrąją pastabą Nr. 22 dėl teisės į lytinę ir reprodukcinę sveikatą,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2, 7, 17 ir 26 straipsnius,

– atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių komiteto 2018 m. spalio 30 d. bendrąją pastabą 
Nr. 36 dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 6 straipsnio dėl teisės į gyvybę,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2011 m. rugpjūčio 3 d. preliminarią ataskaitą 
dėl kiekvieno asmens teisės į aukščiausio įmanomo lygio fizinės ir psichinės sveikatos 
būklę,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2016 m. balandžio 4 d. ataskaitą dėl kiekvieno 
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asmens teisės į aukščiausio įmanomo lygio fizinės ir psichinės sveikatos būklę,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo smurto prieš moteris, jo priežasčių ir 
padarinių klausimais ataskaitas, įskaitant 2019 m. liepos 11 d. ataskaitą dėl žmogaus 
teisėmis grindžiamo požiūrio į netinkamą elgesį su moterimis ir smurtą prieš jas teikiant 
reprodukcinės sveikatos paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant smurtui gimdymo metu ir 
akušeriniam smurtui,

– atsižvelgdamas į 2015 m. PSO pareiškimą dėl nepagarbos ir smurto gimdymo metu 
prevencijos ir panaikinimo,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Lygybės ir nediskriminavimo komiteto 2019 m. 
rugsėjo 16 d. ataskaitą dėl akušerinio ir ginekologinio smurto,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvą 2004/113/EB, 
įgyvendinančią vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis 
prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo1,

– atsižvelgdamas į JT darbo grupės 2016 m. balandžio 8 d. ataskaitą moterų 
diskriminavimo teisėje ir praktikoje klausimu, kuri buvo pristatyta per 2016 m. 
birželio mėn. vykusią 32-ąją Žmogaus teisių tarybos sesiją,

– atsižvelgdamas į JT darbo grupės 2018 m. gegužės 14 d. ataskaitos moterų 
diskriminavimo teisėje ir praktikoje klausimu II dalį,

– atsižvelgdamas į JT darbo grupės 2016 m. balandžio 8 d. ataskaitos moterų 
diskriminavimo teisėje ir praktikoje klausimu III dalį,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2019 m. sausio 10 d. ataskaitą žmogaus teisių 
gynėjų padėties klausimu,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 
įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus3,

– atsižvelgdamas į Tarybos ir Taryboje posėdžiaujančių valstybių narių vyriausybių, 
Europos Parlamento ir Komisijos atstovų 2018 m. lapkričio 19 d. bendrą pareiškimą 
„Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi: mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų 
ateitis“, kuriame ES pakartoja esanti įsipareigojusi skatinti, saugoti ir užtikrinti 
kiekvieno asmens teisę turėti visapusišką kontrolę laisvai ir atsakingai sprendžiant 
kausimus, susijusius su jų lytine ir reprodukcine sveikata, nepatiriant diskriminacijos, 
prievartos ir smurto,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl lytinio švietimo 

1 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
2 OL L 88, 2011 4 4, p. 45.
3 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
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kriminalizavimo Lenkijoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl priešiškos reakcijos į moterų 
teises ir lyčių lygybę ES5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės skatinimo 
psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 7 d. Tarybos patvirtintą Europos lyčių lygybės paktą 
(2011–2020 m.),

– atsižvelgdamas į Tarybos 2003 m. gruodžio 2 d. rekomendaciją dėl vėžio tyrimų7,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 7 d. Europos gaires dėl gimdos kaklelio vėžio tyrimų 
kokybės užtikrinimo ir į 2006 m. balandžio 12 d. Europos gaires dėl krūties vėžio 
tyrimų ir diagnozavimo kokybės užtikrinimo,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2017 m. gruodžio mėn. 
teminį dokumentą dėl moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių Europoje,

– atsižvelgdamas į PSO 2017–2021 m. moterų sveikatos ir gerovės PSO Europos regione 
strategiją ir 2016 m. veiksmų lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje planą „Siekis 
įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.: niekas neturi likti nuošalyje“,

– atsižvelgdamas į PSO 2016–2030 m. visuotinę moterų, vaikų ir paauglių sveikatos 
strategiją,

– atsižvelgdamas į PSO Europos regiono biuro ir Vokietijos Federalinio sveikatos 
švietimo centro (BZgA) lytinio švietimo Europoje standartus – politikams, švietimo ir 
sveikatos įstaigoms skirtą programą – bei UNESCO dokumentą „Tarptautinės techninės 
lytinio švietimo gairės: įrodymais grindžiama strategija“,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių komiteto 2009 m. kovo 30 d. sprendimą dėl 
kolektyvinio skundo Nr. 45/2007, kurį prieš Kroatiją pateikė Tarptautinis žmogaus 
teisių teisinės apsaugos centras (INTERIGHTS), ir į JT Vaiko teisių komiteto 2013 m. 
balandžio 17 d. bendrąją pastabą Nr. 15 dėl vaiko teisės į aukščiausio įmanomo lygio 
sveikatos būklę (24 str.), kurioje pabrėžiama, kad paaugliams turėtų būti suteikiama 
prieiga prie tinkamos ir objektyvios informacijos lytiškumo ir reprodukciniais 
klausimais,

– atsižvelgdamas į JT gyventojų fondo 2019 m. Pasaulio demografinės padėties ataskaitą 
„Nebaigti darbai: siekis užtikrinti teises ir galimybes rinktis VISIEMS“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0058.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
6 OL C 252, 2018 7 18, p. 99.
7 OL L 327, 2003 12 16, p. 34.
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A. kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata yra fizinės, emocinės, psichinės ir socialinės 
gerovės būklė, susijusi su visais lytiškumo ir reprodukcijos aspektais, o ne tik su tuo, 
kad nesama funkcijos sutrikimų, negalios ar nefiksuojamas mirtingumas, be to, kadangi 
visi asmenys turi teisę priimti sprendimus dėl savo kūno8;

B. kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra grindžiamos visų asmenų teise į 
tai, kad būtų gerbiamas jų kūno neliečiamumas ir asmens savarankiškumas, teise 
apsispręsti dėl savo seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, teise apsispręsti, su kuo 
ir kada būti seksualiai aktyviems, teise apsispręsti, ar tuoktis bei kada ir su kuo tai 
daryti, taip pat ar turėti vaiką ar vaikų bei kada ir kokiais būdais šito siekti, teise gauti 
informaciją ir pagalbą, būtiną pirmiau išdėstytiems tikslams pasiekti9;

C. kadangi pagal tarptautinę ir Europos žmogaus teisių teisę lytinės ir reprodukcinės teisės 
pripažįstamos žmogaus teisėmis10;

D. kadangi lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių nepaisymas prilygsta žmogaus 
teisių – pirmiausia teisių į gyvybę, fizinę ir psichinę neliečiamybę, lygybę, 
nediskriminavimą, sveikatą ir švietimą – pažeidimui; kadangi moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių pažeidimai yra smurto prieš moteris ir mergaites 
forma;

E. kadangi, nors lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių standartai ES yra vieni 
aukščiausių pasaulyje, iki šiol kyla iššūkių, taip pat problemų, susijusių su 
nepakankama prieiga, atotrūkiu ir nelygybe;

F. kadangi iššūkiai ir kliūtys lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje apima 
prieigos neužtikrinimą, atsisakymą teikti medicininės priežiūros paslaugas dėl 
asmeninių įsitikinimų, smurtą dėl lyties, ginekologinį ir akušerinį smurtą, išsamaus 
lytinio švietimo stoką, atsisakymą teikti informaciją ir švietimo galimybių nesudarymą, 
prieinamų kontracepcijos priemonių neužtikrinimą, ribotas galimybes naudotis dirbtinio 
apvaisinimo procedūromis, priverstinę sterilizaciją, aukštus lytiškai plintančių infekcijų 
ir ŽIV rodiklius, gimdyvių mirtingumo skirtumus, aukštus paauglių nėštumo rodiklius, 
žalingus lyčių stereotipus ir tokią praktiką, kaip moterų lyties organų žalojimas, 
ankstyvos, priverstinės ir vaikų santuokos bei žudymas dėl garbės;

G. kadangi, nesudarant galimybių gauti patikimos mokslinės informacijos, pažeidžiamos 
asmenų teisės priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl savo lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių;

H. kadangi svarbiausios lytinės ir reprodukcinės sveikatos užtikrinimo priemonės apima 
išsamų lytinį švietimą, šiuolaikinę kontracepciją, priežiūrą iki gimdymo, gimdymo metu 
ir pagimdžius, akušerių paslaugas, akušerinę ir naujagimių priežiūrą, saugaus ir teisėto 

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary.
9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary.
10 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės Europoje“ 
(Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe), Europos Taryba, Strasbūras, 2017 m., 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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nėštumo nutraukimo paslaugas, ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų prevenciją bei 
gydymą, paslaugas, teikiamas siekiant nustatyti seksualinės prievartos ir smurto dėl 
lyties atvejus, užkirsti jiems kelią ir juos ištirti, su reprodukcine sveikata susijusių vėžio 
atvejų gydymą ir vaisingumo paslaugas;

I. kadangi išsamus lytinis švietimas padeda priimti informacija pagrįstus sprendimus, 
susijusius su reprodukcija;

J. kadangi kai kuriose valstybėse narėse iki šiol galioja įstatymai, kuriais nėštumą 
nutraukti leidžiama tik griežtai nustatytomis aplinkybėmis, o dėl to moterys verčiamos 
ieškoti galimybių nėštumą nutraukti neteisėtai, vykti į kitas šalis arba kūdikį iki galo 
išnešioti prieš savo valią, o tai yra žmogaus teisių pažeidimas ir smurto dėl lyties forma;

K. kadangi net ir esant galimybių nėštumą nutraukti teisėtai, neretai sudaromos kliūtys 
jomis pasinaudoti;

L. kadangi nė viena moteris neturėtų mirti gimdydama, o įrodymais pagrįsta gimdyvių 
priežiūra yra žmogaus teisė;

M. kadangi lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių klausimais savo tikslais neretai 
naudojasi reprodukcinių teisių priešininkai, apeliuojantys į nacionalinius interesus 
demografiniams tikslams pasiekti ir taip prisidedantys prie demokratijos ir asmens teisių 
erozijos;

N. kadangi, nors pažanga moterų teisių, taip pat lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
srityse padaryta, reprodukcinių teisių priešininkai, siekdami sumenkinti lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių svarbą, yra padarę įtaką nacionalinei teisei ir politikai 
– dėmesį į tai savo rezoliucijoje dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę 
ES yra atkreipęs Parlamentas, o savo 2019 m. lapkričio 22 d. ataskaitoje „Pekinas +25. 
5-oji Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse peržiūra“ 
(Beijing +25 – The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States) tai yra pažymėjęs Europos lyčių lygybės institutas;

Konsensuso paieškos ir uždavinių, susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis, sprendimas traktuojant juos kaip ES iššūkius

1. ragina ES, jos organus ir agentūras paremti ir skatinti prieigą prie paslaugų, susijusių su 
lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, be to, ragina valstybes nares užtikrinti 
galimybes naudotis visomis šios srities paslaugomis ir pašalinti visas kliūtis, dėl kurių 
trikdoma visapusiška prieiga prie jų;

2. atsižvelgdamas į subsidiarumo principą ir nacionalines kompetencijas, ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad visi asmenys galėtų naudotis teise savarankiškai priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, susijusius su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis;

3. ragina valstybes nares spręsti problemas, kurios kyla mėginant gauti su lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusias paslaugas ar jomis pasinaudoti, ir 
užtikrinti, kad nuošaly neliktų nė vienas pasinaudoti savo teise į sveikatą negalintis 
asmuo;

4. primena, kad visa su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusi politika turėtų 
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būti grindžiama patikimais ir objektyviais tokių organizacijų, kaip PSO, kitos JT 
agentūros ir Europos Taryba, įrodymais;

5. pakartoja Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro raginimą šios organizacijos 
valstybėms narėms11 numatyti pakankamas biudžeto lėšas su lytine ir reprodukcine 
sveikata bei teisėmis susijusiems klausimams spręsti ir užtikrinti, kad būtų prieinami 
reikiami žmogiškieji ištekliai;

Lytinė ir reprodukcinė sveikata kaip esminis geros sveikatos komponentas

6. ragina valstybes nares parengti veiksmingas strategijas ir stebėsenos programas, 
kuriomis būtų užtikrinamos galimybės naudotis visomis paslaugomis, susijusiomis su 
lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis;

7. primena, kad visos su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusios medicininės 
intervencijos turi būti vykdomos gavus visapusišką informacija pagrįstą sutikimą;

a) Išsamaus lytinio švietimo nauda jaunimui

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visiems pradinių ir vidurinių mokyklų 
moksleiviams būtų teikiamas moksliškai patikimas ir išsamus lytinis švietimas, 
atitinkantis PSO standartus;

9. ragina valstybes nares imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias diskriminacinės ir 
nesaugios klaidingos informacijos apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises 
plitimui;

b) Šiuolaikinė kontracepcija kaip strategija lyčių lygybei užtikrinti

10. ragina valstybes nares sudaryti galimybes naudotis kontracepcijos priemonėmis ir taip 
užtikrinti pagrindinę teisę į sveikatą;

11. ragina valstybes nares užtikrinti, kad kontracepcija būtų įtraukiama į nacionalines 
išlaidų atlyginimo sistemas ir sveikatos priežiūros politiką, bei nustatyti, kad šios 
išlaidos būtų atlyginamos visiems reprodukcinio amžiaus asmenims;

c) Saugus ir teisėtas nėštumo nutraukimas – moters sveikatos ir teisių pamatas

12. pakartoja, kad sprendimas nutraukti nėštumą turi būti priimamas savanoriškai ir, 
atsižvelgiant į moters laisvą valią, paremtas jos prašymu, kaip numatyta pagal PSO 
gairėmis grindžiamus medicininius standartus, bei ragina valstybes nares užtikrinti 
galimybes saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą;

13. ragina valstybes nares reglamentuoti kliūtis teisėtai nutraukti nėštumą ir primena, jog 
jos turi pareigą užtikrinti, kad moterys galėtų naudotis teisėmis, kurios joms numatytos 
pagal įstatymą;

14. ragina valstybes nares peržiūrėti savo nacionalines teisines nuostatas dėl nėštumo 

11 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės Europoje“ 
(Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe), Europos Taryba, 2017 m., 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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nutraukimo, suderinti jas su tarptautiniais žmogaus teisių standartais ir geriausia 
regionine praktika bei užtikrinti, kad nėštumo nutraukimas moters noru būtų teisėtas 
ankstyvuoju nėštumo etapu, o tais atvejais, kai kyla pavojus moters sveikatai – net ir 
vėliau;

d) Gimdyvių priežiūra visoms

15. ragina valstybes nares priimti priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad visos moterys 
galėtų naudotis įrodymais pagrįsta gimdyvių priežiūra už prieinamą kainą;

16. ragina valstybes nares kovoti su fiziniais ir žodiniais užgauliojimais, įskaitant 
ginekologinį ir akušerinį smurtą, kuris prilygsta smurto dėl lyties formoms;

Lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės – lyčių lygybės, demokratijos ir smurto dėl 
lyties panaikinimo ramsčiai

17. ragina valstybes nares naudotis savo kompetencija lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių srityje siekiant apsaugoti žmogaus teises – pirmiausia teisę į sveikatą – ir teikti 
įvairias lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas užtikrinant principo užkirsti kelią 
regresui laikymąsi;

18. ragina už demokratijos ir demografijos klausimus atsakingą Komisijos narę sprendžiant 
demografines problemas vadovautis žmogaus teisėmis grindžiamu požiūriu ir užtikrinti, 
kad kiekvienas ES gyventojas galėtų visapusiškai naudotis galimybėmis, susijusiomis 
su savo lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, taip pat ragina ją nenuolaidžiauti 
tiems, kurie lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis naudojasi siekdami paminti ES 
vertybes ir demokratiją;

19. ragina už sveikatos ir maisto saugos klausimus atsakingą Komisijos narę remti ir 
apsaugoti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir įtraukti jas į kitą ES visuomenės 
sveikatos strategiją;

20. ragina už lygybės klausimus atsakingą Komisijos narę remti ir apsaugoti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises ir įtraukti jas į kitą ES lyčių lygybės strategiją;

21. ragina už tarptautinių partnerysčių klausimus atsakingą Komisijos narę palaikyti 
Europos konsensusą dėl vystymosi ir DVT, pirmiausia 3.7 ir 5.6 tikslus, siekiant 
užtikrinti, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės liktų vystymosi prioritetu 
vykdant visų sričių ES išorės veiklą;

22. ragina Komisiją stiprinti savo veiksmus, siekiant kovoti su priešiškumu moterų teisėms;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.



PE648.429v01-00 10/13 PR\1200265LT.docx

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės – vienas esminių diskusijos dėl žmogaus teisių 
klausimų. Jos neatskiriamos nuo naudojimosi pagrindine teise į sveikatą ir lyčių lygybės 
užtikrinimo bei smurto dėl lyties panaikinimo.

Šis pranešimas rengiamas gyvybiškai svarbiu ES momentu, kai pagreitį įgyjantis 
priešiškumas moterų teisėms ir regresas šioje srityje skatina įgytų teisių eroziją bei tampa 
grėsme moterų sveikatai. Europos Parlamentas yra pareiškęs susirūpinimą dėl šios problemos 
– pastarąjį kartą savo rezoliucijoje dėl priešiškos reakcijos į moterų teises1, kurioje kaip 
vienas pagrindinių taikinių yra įvardijamos lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės.

Turint galvoje dabartinę padėtį ES, pareiga skatinti ir remti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei 
teises, taip pat moterų gerovę, sveikatą, saugumą ir gyvybę apskritai tenka ES institucijoms. 
Kaip pažymima Parlamento rezoliucijoje dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje2 ir 
remiantis ES pagrindinių teisių chartija, Europos žmogaus teisių konvencija bei Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktika, moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata siejama su įvairiomis 
žmogaus teisėmis, o užtikrinti aukštus standartus atitinkančią lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises yra valstybių narių ir ES institucijų pareiga. Bendra ES pozicija turi būti grindžiama 
žmogaus teisėmis ir atitikti visus tarptautinius žmogaus teisių standartus. Priešiškumas moterų 
teisėms tiesiogiai veikia nudemokratinimo procesus ES, kadangi jį suderintai skatinantys 
subjektai, kurie lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis naudojasi siekdami vadinamųjų 
demografinių tikslų, prisideda prie demokratijos ir asmens teisių erozijos. Lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių klausimas, kaip žmogaus teisių klausimas, neatsiejamas 
nuo demokratijos klausimo, nes tai sistema, kuria žmonės dalijasi tarpusavyje ir kuri negali 
veikti neužtikrinant aukščiausio lygio žmogaus teisių apsaugos.

Lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės priklauso valstybių narių kompetencijai, taigi 
pastarosios turi pareigą užtikrinti galimybes naudotis visomis su lytine ir reprodukcine 
sveikata bei teisėmis susijusiomis paslaugomis. Pagal tarptautinę ir Europos žmogaus teisių 
teisę lytinės ir reprodukcinės teisės pripažįstamos žmogaus teisėmis3, taigi lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių nepaisymas laikytinas žmogaus teisių pažeidimu. Visi 
valstybėse narėse kylantys iššūkiai, susiję su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, yra 
bendri Europos iššūkiai. Tai yra ne tik politinė ir socialinė ES problema, bet ir sveikatos 
klausimas, kuris turi būti sprendžiamas vadovaujantis suderinta strategija.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pripažįsta, kad užtikrinti visuotinę prieigą prie lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų būtina todėl, kad tai teisės į sveikatą komponentas4, ir 
pakartoja vykdysianti įsipareigojimą užtikrinti prieigą prie šių paslaugų, kuris buvo prisiimtas 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje5. Reikia 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_LT.html.
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LT.html.
3 Žr. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro dokumentą „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės 
Europoje“ (Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe), Europos Taryba, 2017 m. 
gruodžio mėn., https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.
4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1.
5 https://www.unfpa.org/icpd.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LT.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
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diskutuoti ne apie tai, ar turėtų būti sudaromos galimybės naudotis su lytine ir reprodukcine 
sveikata bei teisėmis susijusiomis paslaugomis, bet apie tai, kaip tai padaryti, kad būtų 
pasirūpinta visų šios srities paslaugų visuotinumu, prieinamumu ir galimybėmis jomis 
naudotis už prieinamą kainą, taip užtikrinant teisę į sveikatą. Šiame pranešime pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas keletui esminių lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių požiūriu 
aktualių sričių, tačiau pranešėjas pabrėžia, kad kai kurie kiti su lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis susiję klausimai (pvz., surogatinė motinystė), kurie jame nebus aptariami 
išsamiai, irgi kelia rimtą susirūpinimą ir turėtų būti sprendžiami – galbūt parengiant atskirus 
pranešimus.

JT gyventojų fondas pažymi6, kad išsamus lytinis švietimas yra teisėmis pagrįstas ir į lyčių 
aspektą orientuotas požiūris šviečiant lytiškumo klausimais. Jis apima patikimą mokslinę 
informaciją apie žmogaus raidą, anatomiją ir reprodukcinę sveikatą, taip pat informaciją apie 
kontracepciją, gimdymą ir lytiškai plintančias infekcijas, įskaitant ŽIV.

Parlamento rezoliucijoje dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje7 valstybės narės 
raginamos jaunimui mokyklose teikti išsamų amžių atitinkantį švietimą lytiškumo ir santykių 
klausimais. Tai ypač svarbu norint užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir 
spręsti smurto dėl lyties, seksualinio išnaudojimo, prievartos ir nesveikų elgesio modelių 
palaikant santykius problemas. Dabar – daugėjant klaidingos informacijos apie lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises – kaip niekad svarbu atkreipti dėmesį į būtinybę turėti visas 
galimybes lankyti išsamaus lytinio švietimo pamokas visose pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose. Vienas iš pavyzdžių pateikiamas platformos „openDemocracy“ atliktame tyrime, 
kuriame atskleidžiama, kad moterys visame pasaulyje, įskaitant ES, tyčia klaidingai 
informuojamos, siekiant užkirsti joms kelią pasinaudoti galimybėmis nutraukti nėštumą8. Tai 
ne tik kelia grėsmę moterų gyvybei ir trukdo joms pasinaudoti teise priimti informacija 
pagrįstą sprendimą, bet ir prieštarauja pamatiniams demokratijos principams bei teisei į laisvę 
ir informaciją. Išsamus lytinis švietimas yra ne tik būdas kovoti su dažnėjančiomis tyčinio 
klaidingo informavimo kampanijomis ir pastangomis, bet ir viena iš priemonių smurto dėl 
lyties problemai spręsti.

Kontracepcija padeda žmonės priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl savo lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos. PSO duomenimis9, šiuolaikinės kontracepcijos taikymas 2017 m. 
padėjo išvengti maždaug 308 mln. neplanuoto nėštumo atvejų. Padėtis visoje Europoje rodo, 
kad dar yra kur tobulėti, o svarbiausias klausimas yra galimybių naudotis kontracepcija 
užtikrinimas visiems10. Pastaraisiais metais daugiausia dėmesio skiriama ŽIV ir AIDS 
problemai, o šeimos planavimo ir reprodukcinės sveikatos finansavimas mažėja. Tai 
pavojinga tendencija, o jos pasekmės gali būti rimtos11. Galimybė naudotis šiuolaikinės 
kontracepcijos priemonėmis neatskiriama nuo pagrindinės teisės į sveikatą ir kaip tokia turėtų 
būti sudaroma visiems reprodukcinio amžiaus asmenims.

6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education.
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LT.html.
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/.
9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1.
10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf. 
11 https://www.epfweb.org/node/110.

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LT.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110


PE648.429v01-00 12/13 PR\1200265LT.docx

LT

Remiantis Reprodukcinių teisių centro informacija12, 59 proc. reprodukcinio amžiaus moterų 
gyvena šalyse, kuriose nėštumo nutraukimas iš esmės leidžiamas, o 41 proc. moterų gyvena 
varžomos įstatymų. ES tik vienoje valstybėje narėje nutraukti nėštumą draudžiama bet 
kokiomis aplinkybėmis (Maltoje), o dar vienoje tai padaryti leidžiama tik labai siauromis 
aplinkybėmis, vadovaujantis labai ribotomis išankstinėmis nuostatomis (Lenkijoje). Nerimą 
kelia ir griežto ES atsako reikalauja neabejotinas priešiškumas moterų teisėms, o teisė saugiai 
ir teisėtai nutraukti neštumą yra vienas pagrindinių šio pobūdžio išpuolių taikinių. Nėštumo 
nutraukimo apribojimų pasekmės yra nepaprastai rimtos. PSO duomenimis, kasmet 
suskaičiuojama po 25 mln. nesaugaus nėštumo nutraukimo atvejų, kurių pasekmės neretai 
būna lemtingos. Teisiškai apribojus nėštumo nutraukimą, jo atvejų nesumažėja, priešingai, 
moterys, nusprendusios ryžtis nesaugiam nėštumo nutraukimui, verčiamos rizikuoti gyvybe ir 
sveikata. Remiantis organizacijos „Guttmacher Institute“ informacija, nėštumo nutraukimo 
rodiklis šalyse, kuriose jis visiškai draudžiamas arba leidžiamas tik siekiant išsaugoti moters 
gyvybę, siekia 37-is 1 000-čiui gyventojų, o šalyse, kuriose jis iš esmės leidžiamas – 34-is 
1 000-čiui gyventojų. Statistikos požiūriu tai nedidelis skirtumas13. Šito išdava ES yra tai, kad 
moterys, rizikuodamos savo sveikata ir gyvybe, neretai vyksta nutraukti nėštumo į kitas 
valstybes nares.

Net kai nėštumo nutraukimas būna teisėtas, norint jį atlikti susiduriama su kliūtimis. Tai lemia 
ne tik tai, kad nepaisoma lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, bet ir nelygybę kovojant 
už moterų teises visoje ES. Viena problemiškiausių kliūčių yra medicininės priežiūros 
neužtikrinimas dėl asmeninių įsitikinimų: profesionalūs medikai nėštumą neretai atsisako 
nutraukti argumentuodami savo asmeniniais įsitikinimais. Taigi be to, kad moterys negali 
pasinaudoti savo teise į sveikatą ir medicinines procedūras, dar kyla ir klausimas dėl viešų 
nukreipimo sistemų. Parlamento tyrime dėl vidinių įsitikinimų poveikio lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms14 pažymima, kad nacionalinės teisės aktais sveikatos 
priežiūros specialistams dažnai sudaroma galimybė neteikti prekių ir paslaugų, kurios 
prieštarauja jų moralės nuostatoms – įskaitant nėštumo nutraukimą arba kontraceptinių 
priemonių išrašymą, pardavimą ar konsultavimą, kaip jas naudoti – „atsisakant dalyvauti 
veikloje, kurią asmuo laiko nesuderinama su jo religiniais, moraliniais, pasaulėžiūros ar etikos 
įsitikinimais“. Jeigu norima siekti pažangos, tokia nuostata turėtų būti vadinama atsisakymu 
suteikti medicininės priežiūros paslaugas, o ne vadinamaisiais vidiniais įsitikinimais. Teisė 
jais vadovautis suteikiama didžiojoje daugumoje valstybių narių (20+); ji pripažįstama ir JT 
dokumentuose bei Europos žmogaus teisių konvencijoje. Pažymėtina, kad ši teisė nėra 
absoliuti ir kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, jog ja neturėtų būti 
naudojamasi nenorint teikti paslaugų, kurias gauti asmuo turi teisę. Praktiškai būtent tai 
kasdien ir vyksta visoje ES: moterys negali pasinaudoti joms teisiškai suteikta teise į nėštumo 
nutraukimą, nes medikai atsisako joms suteikti tokią medicininės priežiūros paslaugą, o 
valstybinės ligoninės netaiko viešų nukreipimo sistemų. Tai akivaizdus daugiaaspektis 
teisiškai jau užtikrintos teisės pažeidimas, neleidžiant ja pasinaudoti praktiškai.

Įrodymais pagrįsta aukštos kokybės gimdyvių priežiūra yra vienas svarbiausių šio pranešimo 

12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws.
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/.
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969.

https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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klausimų. PSO yra paskelbusi rekomendaciją dėl pagarbios gimdyvių priežiūros, o tai reiškia 
priežiūros paslaugas, organizuojamas ir visoms moterims teikiamas gerbiant jų orumą, 
privatumą ir konfidencialumą, rūpinantis, kad jos nebūtų skriaudžiamos ir žeminamos, 
leidžiant priimti informacija pagrįstus sprendimus ir teikiant nuolatinę pagalbą gimdymo 
metu. Gimdyvių – ypač priklausančių mažumų ir pažeidžiamų moterų grupėms – mirtingumas 
yra nuolatinė problema, o tais atvejais, kai gimdant kyla komplikacijos, rimtos ligos ir mirties 
rizika padidėja. Daugiau negu trečdalis gimdyvių mirčių siejamos su gimdymo metu arba 
laikotarpiu iš karto po gimdymo kylančiomis komplikacijomis15. Tai parodo, kad, užtikrinant 
kokybišką gimdyvių priežiūrą visoms, nuo šios rizikos galėtų būti apsisaugoma. Naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir nepatirti nežmoniško bei žeminančio elgesio yra žmogaus 
teisės, kurios abi patenka į siauriausią su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusių 
paslaugų taikymo sritį. Be to, pasirodo vis daugiau pranešimų apie smurtą, kurį moterys 
patiria gimdydamos medicinos įstaigose ir medicininių priežiūros iki gimdymo, gimdymo 
metu ir po jo procedūrų metu, taip pat apie patiriamą ginekologinį ir akušerinį smurtą 
apskritai. Šios problemos turi būti sprendžiamos.

Šiuo pranešimu bus iš esmės prisidėta prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
padėties visoje ES gerinimo. Juo siekiama patvirtinti, kad ES yra įsipareigojusi saugoti 
žmogaus teises, pvz., teises į sveikatą, kūno ir psichikos neliečiamumą, lygybę, 
nediskriminavimą, sveikatą ir švietimą. Jame pakartojama, kad lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių nepaisymas ar galimybės naudotis su jomis susijusiomis paslaugomis 
nesudarymas prilygsta žmogaus teisių pažeidimams ir smurtui dėl lyties, taip pat kad tai yra 
Europos masto iššūkiai, kuriuos būtina atremti nenukrypstant nuo vertybių ir principų, kuriais 
remiantis buvo sukurta Europos Sąjunga: demokratijos, lygybės ir smurto netoleravimo.

15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth.

https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth
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