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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stāvokli seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā Eiropas Savienībā 
sieviešu veselības aspektā
(2019/2165(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

– ņemot vērā 1994. gadā Kairā notikušo Starptautisko konferenci par iedzīvotājiem un 
attīstību (ICPD), tās rīcības programmu un pārskatīšanas konferenču rezultātus,

– ņemot vērā 2019. gada 1. novembra Nairobi paziņojumu par ICPD25 “Accelerating the 
Promise” (“Ātrāk panākt solīto”) un valstu un partneru apņemšanās un sadarbības 
pasākumus, kas tika izziņoti Nairobi samitā,

– ņemot vērā Pekinas Rīcības platformu un tās pārskatīšanas konferenču rezultātus,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kas pieņemta 2015. gada 
25. septembrī un stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, un jo īpaši ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM) Nr. 3, 5 un 16,

– ņemot vērā 2017., 2018., 2019. un 2020. gada Kontracepcijas atlantus, kur sarindoti 
kontracepcijas piekļūstamības līmeņi Eiropā un izcelta Eiropā vērojamā nevienlīdzība 
un tas, ka dažās Eiropas daļās neapmierināta vajadzība pēc kontracepcijas lielā mērā 
palikusi nepamanīta,

– ņemot vērā CEDAW vispārīgos ieteikumus Nr. 21 (1994), Nr. 24 (1999), Nr. 28 (2010), 
Nr. 33 (2015) un Nr. 35 (2017),

– ņemot vērā Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 
12. pantu, 

– ņemot vērā ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas 2016. gada 2. maija 
vispārīgo komentāru Nr. 22 par tiesībām uz seksuālo un reproduktīvo veselību,

– ņemot vērā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2., 7., 17. un 
26. pantu, 

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2018. gada 30. oktobra vispārīgo komentāru 
Nr. 36 par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pantu par 
tiesībām uz dzīvību,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2011. gada 3. augusta starpposma ziņojumu par 
ikvienas personas tiesībām uz augstāko iespējamo fiziskās un garīgās veselības 
standartu,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2016. gada 4. aprīļa ziņojumu par ikvienas personas 
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tiesībām uz augstāko iespējamo fiziskās un garīgās veselības standartu,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta jautājumos par vardarbību pret sievietēm, tās 
iemesliem un sekām ziņojumus, tostarp 2019. gada 11. jūlija ziņojumu par 
cilvēktiesībās balstītu pieeju attiecībā uz sliktu izturēšanos un vardarbību pret sievietēm 
reproduktīvās veselības pakalpojumu jomā un īpaši attiecībā uz dzemdībām un 
vardarbību dzemdībās,

– ņemot vērā PVO 2015. gada paziņojumu par necieņas un vardarbības dzemdībās 
novēršanu un izskaušanu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Līdztiesības un nediskriminēšanas komitejas 2019. gada 
16. septembra ziņojumu par vardarbību dzemdībās un ginekoloģiskajā aprūpē,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz 
pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu1,

– ņemot vērā ANO Darba grupas jautājumos par sieviešu diskrimināciju tiesībās un 
praksē 2016. gada 8. aprīļa ziņojumu, ar ko tā iepazīstināja Cilvēktiesību padomes 
32. sesijā 2016. gada jūnijā,

– ņemot vērā ANO Darba grupas jautājumos par sieviešu diskrimināciju tiesībās un 
praksē 2018. gada 14. maija paziņojuma II sadaļu, 

– ņemot vērā ANO Darba grupas jautājumos par sieviešu diskrimināciju tiesībās un 
praksē 2016. gada 8. aprīļa paziņojuma III sadaļu,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumos 2019. gada 
10. janvāra ziņojumu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES 
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē2

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm3,

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas 2018. gada 19. novembra kopīgo paziņojumu "Jaunais 
Eiropas Konsenss par attīstību: mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”, kurā ES 
vēlreiz apstiprina apņemšanos veicināt, aizsargāt un īstenot ikviena indivīda tiesības uz 
kontroli pār savu seksualitāti un seksuālo un reproduktīvo veselību, brīvi un atbildīgi 
lemt par šādiem jautājumiem un dzīvot no diskriminācijas, piespiešanas un vardarbības 
brīvu dzīvi,

– ņemot vērā 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās izglītības kriminalizāciju 

1 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
2 OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.
3 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
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Polijā4,

– ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā5,

– ņemot vērā 2017. gada 14. februāra rezolūciju par dzimumu līdztiesības veicināšanu 
garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā6,

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011–2020), ko Padome pieņēma 
2011. gada 7. martā,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 2. decembra Ieteikumu par vēžu skrīningu7,

– ņemot vērā 2008. gada 7. maija Eiropas vadlīnijas par kvalitātes nodrošināšanu dzemdes 
kakla vēža skrīningā un 2006. gada 12. aprīļa Eiropas vadlīnijas par kvalitātes 
nodrošināšanu krūts vēža skrīningā un diagnostikā,

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2017. gada decembra tematisko 
dokumentu par sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām Eiropā,

– ņemot vērā PVO 2017.–2021. gada stratēģiju attiecībā uz sieviešu veselību un labbūtību 
PVO Eiropas reģionā un 2016. gada seksuālās un reproduktīvās veselības rīcības plānu 
par progresu ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, kas nevienu neatstātu 
novārtā,

– ņemot vērā PVO Globālo sieviešu, bērnu un pusaudžu veselības stratēģiju 2016.–
2030. gadam,

– ņemot vērā PVO Eiropas reģionālā biroja un BZgA Eiropas dzimumaudzināšanas 
standartus, kas ir pamatdokuments politikas veidotājiem, izglītības un veselības 
aizsardzības iestādēm un speciālistiem, un UNESCO starptautiskās tehniskās vadlīnijas 
par dzimumaudzināšanu, kas paredz pierādījumos balstītu pieeju,

– ņemot vērā Eiropas Sociālo tiesību komitejas 2009. gada 30. marta lēmumu par 
Starptautiskā Cilvēktiesību tiesiskās aizsardzības centra (INTERIGHTS) kolektīvo 
sūdzību Nr. 45/2007 pret Horvātiju un ANO Bērna tiesību komitejas 2013. gada 
17. aprīļa vispārīgo komentāru Nr. 15 par bērna tiesībām uz augstāko iespējamo 
veselības standartu (24. pants), kurā uzsvērts, ka pusaudžiem jābūt piekļūstamai 
piemērotai un objektīvai informācijai par seksuālajiem un reproduktīvajiem 
jautājumiem,

– ņemot vērā ANO Iedzīvotāju fonda 2019. gada pasaules iedzīvotāju stāvokļa ziņojumu 
“Unfinished Business: the pursuit of rights and choices for all” (“Nepabeigts darbs: cīņa 
par tiesībām un izvēles iespējām visiem”),

4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0058.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.
6 OV C 252, 18.7.2018., 99. lpp.
7 OV L 327, 16.12.2003., 34. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība (SRV) ir fiziskās, emocionālās, garīgās un 
sociālās labbūtības stāvoklis visos seksualitātes un reprodukcijas aspektos un ne tikai 
disfunkciju, vājuma vai mirstības neesamība un tā kā visiem indivīdiem ir tiesības lemt 
par savu ķermeni8;

B. tā kā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRVT) pamatā ir visu personu 
tiesības uz viņu ķermeniskās neaizskaramības un personīgās autonomijas ievērošanu, 
pašām noteikt savu seksuālo orientāciju un dzimtisko identitāti, lemt, vai, ar ko un kad 
stāties seksuālās attiecībās, lemt, vai, kad un ar ko apprecēties un kad, vai un ar kādiem 
līdzekļiem gādāt sev bērnu vai bērnus, un uz piekļuvi informācijai un atbalstam, kas 
vajadzīgs, lai panāktu visu iepriekš minēto;9

C. tā kā seksuālās un reproduktīvās tiesības (SRT) starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību 
aktos ir atzītas par cilvēktiesībām10;

D. tā kā SRVT pārkāpumi ir cilvēktiesību pārkāpumi, jo īpaši attiecībā uz tiesībām uz 
dzīvību, fizisko un garīgo neaizskaramību, līdztiesību, nediskriminēšanu, veselību un 
izglītību; tā kā sieviešu SRVT pārkāpumi ir pret sievietēm un meitenēm vērstas 
vardarbības veids;

E. tā kā par spīti tam, ka ES ir vieni no augstākajiem SRVT standartiem pasaulē, joprojām 
pastāv problēmas, nepietiekama piekļuve, nepilnības un nelīdztiesība;

F. tā kā starp problēmām un šķēršļiem SRVT jomā jāmin: nepietiekama piekļuve, 
medicīniskās aprūpes liegšana uz personīgas pārliecības pamata, dzimumbalstītā 
vardarbība, vardarbība dzemdībās un ginekoloģiskajā aprūpē, vispusīgas 
dzimumaudzināšanas trūkums, piekļuves liegšana informācijai/izglītībai, pieejamu 
kontracepcijas līdzekļu trūkums, ierobežota piekļuve medicīniski asistētas reprodukcijas 
metodēm, piespiedu sterilizācija, augsts STI un HIV līmenis, mātes mirstības līmeņa 
atšķirības, augsts pusaudžu grūtniecības līmenis, kaitējoši dzimtiskie stereotipi un 
prakse, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, agrīnas, piespiedu un bērnu 
laulības un “goda aizstāvības” slepkavības;

G. tā kā zinātniski precīzas informācijas nepieejamība ir pretrunā personu tiesībām izdarīt 
informētu izvēli par SRVT;

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
Londona, 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, 
Londona, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary.
10 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2017, 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
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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H. tā kā SRV pakalpojumu pamatpaketē ietilpst vispusīga dzimumaudzināšana, mūsdienīga 
kontracepcija, pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpe, vecmāšu 
pakalpojumi, dzemdību un jaundzimušo aprūpe, drošs un likumīgs aborts, HIV un citu 
STI profilakse un ārstēšana, pakalpojumi, kuru mērķis ir atklāt un novērst seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un aprūpēt cietušās personas, reproduktīvās sistēmas vēža 
ārstēšana un ar auglību saistītie pakalpojumi;

I. tā kā vispusīga dzimumaudzināšana palīdz izdarīt informētu reproduktīvo izvēli;

J. tā kā dažās dalībvalstīs joprojām ir tiesību akti, kuri aizliedz abortu, izņemot stingri 
noteiktos apstākļos, un kuru dēļ sievietes ir spiestas abortu izdarīt nelikumīgi, doties uz 
citām valstīm vai pret savu gribu iznēsāt un dzemdēt bērnu, savukārt tas ir cilvēktiesību 
pārkāpums un dzimumbalstītas vardarbības veids;

K. tā kā pat tad, ja aborts ir likumīgi pieejams, bieži vien pastāv šķēršļi aborta pakalpojumu 
izmantošanai;

L. tā kā nedrīkst pieļaut, ka kaut viena sieviete mirst dzemdībās, un pierādījumos balstīta 
mātes veselības aprūpe ir viena no cilvēktiesībām;

M. tā kā SRVT jautājumus bieži vien izmanto reproduktīvo tiesību pretinieki, kuri atsaucas 
uz nacionālām interesēm, lai sasniegtu demogrāfiskos mērķus, tādējādi veicinot 
demokrātijas un personas brīvību eroziju;

N. tā kā sieviešu tiesību un SRVT jomā ir panākts progress, bet reproduktīvo tiesību 
pretinieki tomēr ir ietekmējuši valsts tiesību aktus un rīcībpolitiku, tiecoties vājināt 
SRVT, kā Parlaments atzīmē rezolūcijā par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 
norāda 2019. gada 22. novembra ziņojumā “Pekina +25: piektais pārskats par Pekinas 
Rīcības platformas īstenošanu ES dalībvalstīs”,

Konsensa veidošana un SRVT jomas grūtības kā ES grūtības

1. aicina ES, tās struktūras un aģentūras atbalstīt un veicināt piekļuvi SRVT 
pakalpojumiem un aicina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi pilnam SRVT klāstam un 
likvidēt visus šķēršļus, kas liedz pilnīgu piekļuvi SRVT;

2. saskaņā ar subsidiaritātes principu un ievērojot valstu kompetences, aicina dalībvalstis 
nodrošināt visu personu tiesības pašām izdarīt informētas izvēles par SRVT;

3. aicina dalībvalstis novērst SRVT piekļūstamības un īstenošanas grūtības un nodrošināt, 
ka neviena persona netiek atstāta novārtā, nevarēdama īstenot savas tiesības uz veselību;

4. atgādina, ka visas ar SRVT saistītās rīcībpolitikas būtu jābalsta uzticamos un objektīvos 
pierādījumos, ko sniedz tādas organizācijas kā PVO, citas ANO aģentūras un Eiropas 
Padome;

5. vēlreiz pauž atbalstu Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra tās dalībvalstīm 
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izteiktajam aicinājumam11 garantēt pietiekamu SRVT budžetu un nodrošināt adekvātu 
cilvēkresursu pieejamību;

Seksuālā un reproduktīvā veselība kā būtisks labas veselības elements 

6. aicina dalībvalstis izstrādāt iedarbīgas stratēģijas un uzraudzības programmas, kas 
garantētu piekļuvi pilnam SRVT pakalpojumu klāstam;

7. atgādina, ka visas ar SRVT saistītās medicīniskās iejaukšanās ir jāveic ar pilnībā 
informētu piekrišanu;

a) Vispusīga dzimumaudzināšana nāk par labu jauniešiem

8. mudina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi zinātniski precīzai un vispusīgai 
dzimumaudzināšanai visiem pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem saskaņā ar PVO 
standartiem;

9. aicina dalībvalstis apkarot diskriminējošas un bīstamas dezinformācijas par SRVT 
izplatīšanu;

b) Mūsdienīga kontracepcija kā dzimumu līdztiesības panākšanas stratēģija 

10. aicina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi kontracepcijas līdzekļiem, tādējādi sargājot 
pamattiesības uz veselību;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka uz kontracepciju attiecas valsts kompensācijas shēmas 
un veselības aprūpes politika, un atzīt, ka šis segums būtu jāattiecina uz visiem 
reproduktīvā vecuma cilvēkiem;

c) Drošs un likumīgs aborts, kas balstīts uz sieviešu veselību un tiesībām

12. vēlreiz apstiprina, ka abortam ir jābūt brīvprātīgam lēmumam, kura pamatā ir 
pieprasījums, ko sieviete paudusi pēc brīvas gribas, un jāatbilst medicīniskajiem 
standartiem, kas balstīti uz PVO vadlīnijām, un aicina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi 
drošam un likumīgam abortam;

13. mudina dalībvalstis regulēt šķēršļus likumīga aborta izdarīšanai un atgādina, ka tās ir 
atbildīgas par to, lai sievietes varētu īstenot likumā paredzētās tiesības;

14. aicina dalībvalstis pārskatīt savus tiesību aktus par abortu un saskaņot tos ar 
starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un reģionālo paraugpraksi, nodrošinot, ka 
aborts pēc sievietes pieprasījuma ir likumīgs agrīnā grūtniecības posmā un, ja ir 
apdraudēta sievietes veselība vai dzīvība, arī vēlāk;

d) Universāla mātes veselības aprūpe 

15. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka visām sievietēm ir pieejama 

11 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2017, 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
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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pierādījumos balstīta mātes veselības aprūpe par pieņemamu cenu;

16. aicina dalībvalstis apkarot fizisku un verbālu vardarbību, tostarp vardarbību 
ginekoloģiskajā aprūpē un dzemdībās, kas ir dzimumbalstītās vardarbības veidi;

SRVT kā pamats dzimumu līdztiesībai, demokrātijai un dzimumbalstītās vardarbības 
izskaušanai

17. aicina dalībvalstis īstenot savu kompetenci SRVT jomā, tiecoties aizsargāt 
cilvēktiesības, it sevišķi tiesības uz veselību, un ieviest plašu SRV pakalpojumu klāstu, 
nodrošinot, ka tiek ievērots regresa nepieļaušanas princips; 

18. aicina demokrātijas un demogrāfijas komisāri izmantot cilvēktiesībās balstītu pieeju 
demogrāfisko problēmu risināšanai, nodrošinot, ka ikviens ES iedzīvotājs var pilnībā 
īstenot savas SRVT, un vērsties pret tiem, kas SRVT izmanto, lai vājinātu ES vērtības 
un demokrātiju;

19. aicina veselības un pārtikas drošuma komisāri veicināt un aizsargāt SRVT un iekļaut tās 
nākamajā ES sabiedrības veselības stratēģijā;

20. aicina līdztiesības komisāri veicināt un aizsargāt SRVT un iekļaut tās nākamajā ES 
dzimumu līdztiesības stratēģijā;

21. aicina starptautisko partnerību komisāri atbalstīt Eiropas Konsensu attīstības jomā un 
IAM, jo īpaši mērķrādītājus Nr. 3.7 un 5.6, lai nodrošinātu, ka SRVT arī turpmāk būs 
attīstības prioritāte visās ES ārējās darbībās;

22. aicina Komisiju pastiprināt savus pasākumus cīņai ar pretreakciju pret sieviešu 
tiesībām;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.



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

LV

PASKAIDROJUMS

Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības (SRVT) ir viens no galvenajiem jautājumiem 
diskusijās par cilvēktiesībām, un tās nav nošķiramas no pamattiesību uz veselību īstenošanas, 
kā arī dzimumu līdztiesības panākšanas un dzimumbalstītās vardarbības izskaušanas. 

Šis ziņojums nāk Eiropas Savienībai izšķirīgā brīdī, kad pretreakcija pret sieviešu tiesībām un 
regress šajā jomā kļūst aizvien izteiktāks un apdraud pastāvošās tiesības un sieviešu veselību. 
EP par šo problēmu jau ir paudis bažas, pēdējoreiz — rezolūcijā par pretreakciju pret sieviešu 
tiesībām12, kur SRVT identificētas kā viens no galvenajiem uzbrukumu mērķiem. 

Ņemot vērā pašreizējo ES situāciju, ES iestādēm ir pienākums veicināt un atbalstīt SRVT, kā 
arī sieviešu labbūtību, veselību, drošību un dzīvi kopumā. Kā norādīts EP rezolūcijā par 
seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā13 un kā paredz ES Pamattiesību harta, Eiropas 
Cilvēktiesību konvencija (ECTK) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra, sieviešu seksuālā 
un reproduktīvā veselība (SRV) ir saistīta ar dažādām cilvēktiesībām un dalībvalstīm un ES 
iestādēm ir pienākums garantēt augstas kvalitātes SRVT. Kopējai ES nostājai jābūt balstītai 
cilvēktiesībās un jāatbilst visiem starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Pretreakcija pret 
sieviešu tiesībām tieši ietekmē antidemokrātiskos procesus ES, jo tos koordinē aktori, kas 
SRVT izmanto, lai sasniegtu tā dēvētos demogrāfiskos mērķus, tādējādi veicinot demokrātijas 
un personas brīvību eroziju. Jautājums par SRVT kā cilvēktiesību elementu nav nošķirams no 
demokrātijas jautājuma, jo tā ir cilvēku veidota sistēma cilvēkiem, kas nav īstenojama bez 
augstākajiem cilvēktiesību aizsardzības standartiem. 

SRVT pašas par sevi ir dalībvalstu kompetencē, un tādēļ dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt 
piekļuvi pilnam SRVT pakalpojumu klāstam. Seksuālās un reproduktīvās tiesības (SRT) 
starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību aktos ir atzītas par cilvēktiesībām14, un SRVT 
pārkāpumi ir cilvēktiesību pārkāpumi. Visas ar SRVT saistītās grūtības, kas vērojamas 
dalībvalstīs, ir kopīgas Eiropas grūtības. Tas ir ne tikai politisks un sociāls ES jautājums, bet 
arī veselības jautājums, kam vajadzīga vienota pieeja.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) atzīst, ka ir vajadzīga universāla piekļuve SRV 
pakalpojumiem, kas ir daļa no tiesībām uz veselību15, un atkārto ICPD rīcības programmā16 
pausto apņemšanos nodrošināt universālu piekļuvi SRV pakalpojumiem. Diskusijai nav jābūt 
par to, vai nodrošināt piekļuvi SRVT, bet gan par to, kā to darīt tā, lai nodrošinātu pilna 
SRVT pakalpojumu klāsta universālumu, piekļūstamību un pieņemamu cenu, sargājot tiesības 
uz veselību. Šajā ziņojumā uzmanība pamatā pievērsta dažām galvenajām SRVT jomām, bet 
referents uzsver, ka daži citi SRVT aspekti (piemēram, surogātgrūtniecība), kuri nav apskatīti 

12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_LV.html. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LV.html. 
14 Sk. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, 
Eiropas Padome, 2017. gada decembris, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe. 
15 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1. 
16 https://www.unfpa.org/icpd. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LV.html
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
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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sīkāk, raisa bažas, kam jāpievēršas, iespējams, atsevišķos ziņojumos. 

Saskaņā ar ANO Iedzīvotāju fonda datiem17 vispusīga dzimumaudzināšana ir tiesībās balstīta 
un dzimumorientēta pieeja dzimumaudzināšanai. Tā ietver zinātniski precīzu informāciju par 
cilvēka attīstību, anatomiju un reproduktīvo veselību, kā arī informāciju par kontracepciju, 
dzemdībām un seksuāli transmisīvām infekcijām (STI), tostarp HIV. 

EP rezolūcijā par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā18 dalībvalstis ir mudinātas ieviest 
vispusīgu, vecumam piemērotu dzimumaudzināšanu un attiecību izglītību jauniešiem skolās. 
Tas ir būtiski, lai īstenotu SRVT un vērstos pret dzimumbalstītu vardarbību, seksuālu 
izmantošanu, vardarbību un neveselīgus uzvedības modeļus attiecībās. Tā kā aizvien vairāk 
izplatās maldinoša informācija par SRVT, pašlaik vissteidzamāk ir nodrošināt pilnīgu 
piekļuvi vispusīgai dzimumaudzināšanai visās pamatskolās un vidusskolās. Piemēram, 
openDemocracy veiktā izmeklēšanā atklājies, ka sievietes visā pasaulē, arī ES, tiek apzināti 
maldinātas, lai liegtu viņām aborta iespējas.19 Tas apdraud sieviešu dzīvību un ierobežo viņu 
tiesības uz informētu izvēli, kā arī nesaskan ar demokrātijas pamatprincipiem un tiesībām uz 
brīvību un informāciju. Vispusīga dzimumaudzināšana ne tikai palīdz vērsties pret aizvien 
vairāk izplatītajām tīšas maldināšanas kampaņām un centieniem, bet arī kalpo par 
instrumentu, ar ko apkarot dzimumbalstīto vardarbību. 

Kontracepcija cilvēkiem dod iespēju izdarīt informētas SRVT izvēles, un saskaņā ar PVO 
datiem20 mūsdienīgu kontracepcijas līdzekļu lietošana 2017. gadā novērsa aptuveni 
308 miljonus neplānotas grūtniecības gadījumu. Situācija Eiropā liecina, ka joprojām ir 
vajadzīgi uzlabojumi, un galvenā joma ir piekļuves nodrošināšana visiem21. Pēdējos gados 
uzmanība visvairāk pievērsta HIV/AIDS, savukārt gan ģimenes plānošanas, gan 
reproduktīvās veselības finansējums ir samazinājies. Tas ir bīstami un var radīt smagas 
sekas22. Piekļuve mūsdienīgām kontracepcijas metodēm ir daļa no pamattiesībām uz veselību, 
tāpēc tām jābūt pieejamām visām reproduktīvā vecuma personām. 

Saskaņā ar Reproduktīvo tiesību centra datiem23 59 % reproduktīvā vecuma sieviešu dzīvo 
valstīs, kas kopumā atļauj abortu, bet 41 % — valstīs ar ierobežojošiem tiesību aktiem. 
Eiropas Savienībā tikai vienā dalībvalstī (Maltā) aborts ir aizliegts jebkādos apstākļos, bet 
vienā (Polijā) tas atļauts tikai ļoti specifiskos apstākļos, turklāt ar tendenci abortu stipri 
ierobežot. Bažas raisa — un prasa stingru ES reakciju — acīmredzamā pretreakcija pret 
sieviešu tiesībām, kuras ietvaros viens no galvenajiem uzbrukumu mērķiem ir tiesības uz 
drošu un likumīgu abortu. Aborta ierobežošanai ir smagas sekas. PVO lēš, ka katru gadu tiek 
veikti 25 miljoni nedrošu abortu, un tiem bieži vien ir letāls iznākums. Juridiski aborta 
ierobežojumi nevis mazina abortu skaitu, bet gan piespiež sievietes riskēt ar savu dzīvību un 
veselību, izmantojot nedrošas aborta iespējas. Saskaņā ar Guttmacher institūta datiem valstīs, 

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

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_LV.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
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
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kur aborts ir aizliegts vispār vai atļauts tikai tādos gadījumos, kad jāglābj sievietes dzīvība, 
abortu skaits ir 37 uz 1000 cilvēkiem, savukārt valstīs, kur tas kopumā ir atļauts, šis rādītājs ir 
34 uz 1000 cilvēkiem. Šī atšķirība nav statistiski nozīmīga.24 Eiropas Savienībā tas bieži vien 
noved pie tā, ka sievietes, lai izdarītu abortu, dodas uz citām dalībvalstīm, tādējādi apdraudot 
savu veselību un dzīvību. 

Pat tad, ja aborts ir likumīgi pieejams, pastāv šķēršļi. Tas noved pie SRVT pārkāpumiem, kā 
arī pie nevienlīdzības sieviešu tiesību nodrošināšanā Eiropas Savienībā Viens no 
problemātiskākajiem šķēršļiem ir medicīniskās aprūpes liegšana personīgas pārliecības dēļ, 
proti, biežās situācijas, kad medicīnas speciālisti neveic abortus, atsaucoties uz savu personīgo 
pārliecību. Tas ne tikai nozīmē, ka tiek liegtas sieviešu tiesības uz veselību un medicīniskajām 
procedūrām, bet arī raisa jautājumu par valsts nosūtījuma sistēmām. Saskaņā ar EP pētījumu 
par pārliecībā balstītas atteikšanās ietekmi uz SRVT25 valsts tiesību akti bieži vien ļauj 
veselības aprūpes speciālistiem atteikties no tādu preču un pakalpojumu sniegšanas, pret 
kuriem tiem ir morāli iebildumi, tostarp abortu veikšanas vai kontracepcijas līdzekļu 
izrakstīšanas, pārdošanas vai konsultēšanas par tiem, atsakoties piedalīties darbībā, ko 
attiecīgā persona uzskata par nesaderīgu ar savu reliģisko, morālo, filozofisko vai ētisko 
pārliecību. Turpmāk tas būtu jāuzskata par medicīniskās aprūpes liegšanu, nevis par tā saukto 
pārliecībā balstīto atteikšanos. Daudzas dalībvalstis (vismaz 20) paredz tiesības uz tā saukto 
pārliecībā balstīto atteikšanos, kas ir atzītas arī ANO instrumentos un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā. Taču jāuzsver, ka tās nav absolūtas tiesības, un ECT ir atzinusi, ka tās nedrīkstētu 
izmantot, lai bloķētu piekļuvi pakalpojumiem, uz kuriem cilvēkiem ir likumīgas tiesības. 
Praksē tas ir tieši tas, kas ik dienu notiek visā ES: sievietes nevar izmantot savas likumīgās 
tiesības uz abortu, jo medicīniskais personāls viņām liedz šādu medicīnisko aprūpi un valsts 
slimnīcas nav ieviesušas valsts nosūtījuma sistēmas. Tas ir acīmredzams un 
daudzdimensionāls pārkāpums un praktiski atteikšanās īstenot jau pastāvošas likumīgas 
tiesības.

Viens no galvenajiem šā ziņojuma tematiem ir pierādījumos balstīta un kvalitatīva mātes 
veselības aprūpe. PVO ir nākusi klajā ar ieteikumu par cieņpilnu mātes veselības aprūpi, proti, 
aprūpi, kas tiek organizēta un sniegta visām sievietēm tā, ka tiek respektēta šo sieviešu cieņa, 
privātums un konfidencialitāte, netiek pieļauts kaitējums un slikta izturēšanās, dota iespēja 
izdarīt informētu izvēli un sniegts pastāvīgs atbalsts dzemdībās. Mātes mirstība ir joprojām 
pastāvoša problēma, it sevišķi minoritātēm un neaizsargātām grupām, un situācijās, kad 
dzemdībās rodas komplikācijas, smagas saslimstības un nāves risks palielinās. Vairāk nekā 
trešdaļa mātes nāves gadījumu ir saistīti ar komplikācijām, kas rodas dzemdībās vai tūlīt pēc 
dzemdībām26. Tas nozīmē, ka universāla kvalitatīva mātes veselības aprūpe ļautu šādus riskus 
novērst. Piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem un brīvība no necilvēcīgas un 
pazemojošas izturēšanās ir cilvēktiesības, un tās abas aptver pat visšaurākais SRVT 
pakalpojumu tvērums. Turklāt ir aizvien vairāk ziņu par vardarbību, ar ko sievietes saskaras 
veselības aprūpes iestādēs notiekošās dzemdībās un medicīniskajās procedūrās 
pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē, kā arī kopumā par vardarbību 

24 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/. 
25 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29604969.

26 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://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29604969
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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ginekoloģiskajā aprūpē un dzemdībās, un šīs problēmas ir jārisina. 

Šis ziņojums dos plašu ieguldījumu ar ES SRVT stāvokli saistītajā darbā, un tā mērķis ir 
vēlreiz apstiprināt ES apņemšanos aizsargāt cilvēktiesības, tostarp tiesības uz veselību, fizisko 
un garīgo neaizskaramību, līdztiesību, nediskriminēšanu, veselību un izglītību. Ziņojums 
vēlreiz apstiprina, ka SRVT pārkāpumi vai piekļuves liegšana SRVT ir cilvēktiesību 
pārkāpumi un dzimumbalstīta vardarbība un līdz ar to — Eiropas problēma, kas ir jārisina, 
neatkāpjoties no visām vērtībām un principiem, kas ir Eiropas Savienības pamatā, piemēram, 
demokrātijas, līdztiesības un nevardarbības. 


