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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie w UE a zdrowie kobiet
(2019/2165(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Międzynarodową Konferencję na temat Ludności i Rozwoju, która 
odbyła się w Kairze w 1994 r., jej program działania i wyniki dotyczących jej 
konferencji przeglądowych,

– uwzględniając oświadczenie z Nairobi przyjęte podczas szczytu w Nairobi, który odbył 
się w 25. rocznicę Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju 
w Kairze dnia 1 listopada 2019 r. zatytułowane „Accelerating the Promise” 
[Przyspieszenie spełnienia obietnicy] oraz zobowiązania krajowe i partnerskie i wspólne 
działania ogłoszone na szczycie w Nairobi,

– uwzględniając pekińską platformę działania i wyniki dotyczących jej konferencji 
przeglądowych,

– uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętą dnia 
25 września 2015 r., która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r., w szczególności cele 
zrównoważonego rozwoju nr 3, 5 i 16,

– uwzględniając raporty Contraception Atlas z lat 2017, 2018, 2019 i 2020, w których 
ocenia się dostęp do antykoncepcji na obszarze geograficznym Europy i wskazuje się 
nierówności występujące na całym kontynencie oraz fakt, że niezaspokojona potrzeba 
antykoncepcji w niektórych częściach Europy pozostaje w dużej mierze niezauważona,

– uwzględniając Zalecenia Ogólne Komitetu CEDAW nr 21 (1994 r.), nr 24 (1999 r.), 
nr 28 (2010 r.), nr 33 (2015 r.) i nr 35 (2017 r.),

– uwzględniając art. 12 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych, 

– uwzględniając uwagi ogólne nr 22 Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych ONZ z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prawa do zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego,

– uwzględniając art. 2, 7, 17 i 26 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich 
i politycznych, 

– uwzględniając Komentarz ogólny nr 36 Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie art. 6 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich 
i politycznych,

– uwzględniając sprawozdanie okresowe specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do 
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korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i 
psychicznego z dnia 3 sierpnia 2011 r.,

– uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. powszechnego prawa 
do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i 
psychicznego z dnia 4 kwietnia 2016 r.,

– uwzględniając sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. przemocy wobec 
kobiet, jej przyczyn i skutków, w tym sprawozdanie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 
opartego na prawach człowieka podejścia do znęcania się nad kobietami i przemocy 
wobec kobiet w usługach z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, ze szczególnym 
naciskiem na poród i przemoc położniczą,

– uwzględniając stanowisko WHO z 2015 r. w sprawie zapobiegania brakowi 
poszanowania i złemu traktowaniu rodzących i eliminowania tych zjawisk,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rady Europy ds. Równości i Niedyskryminacji z 
dnia 16 września 2019 r. w sprawie przemocy położniczej i ginekologicznej,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w dostępie do towarów i usług 
oraz dostarczania towarów i usług1,

– uwzględniając sprawozdanie Grupy Roboczej ONZ ds. Dyskryminacji Kobiet w Prawie 
i Praktyce z dnia 8 kwietnia 2016 r., przedstawione na 32. sesji Rady Praw Człowieka w 
czerwcu 2016 r.,

– uwzględniając sekcję II sprawozdania Grupy Roboczej ONZ ds. Dyskryminacji Kobiet 
w Prawie i Praktyce z dnia 14 maja 2018 r., 

– uwzględniając sekcję III sprawozdania Grupy Roboczej ONZ ds. Dyskryminacji Kobiet 
w Prawie i Praktyce z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

– uwzględniając opublikowane 10 stycznia 2019 r. sprawozdanie specjalnego 
sprawozdawcy ONZ w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 
2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej2,

– uwzględniając dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi3,

– uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 
z dnia 19 listopada 2018 r. pt. „Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju »Nasz 
świat, nasza godność, nasza przyszłość«”, w którym UE potwierdza swoje 

1 Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
2 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45.
3 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.



PR\1200265PL.docx 5/14 PE648.429v01-00

PL

zaangażowanie w promowanie, ochronę i realizację prawa każdej osoby do pełnej 
kontroli oraz swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych 
z jej seksualnością oraz zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, bez dyskryminacji, 
przymusu i przemocy,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji 
edukacji seksualnej w Polsce4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji 
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE5,

– uwzględniając swoją rezolucję z 14 lutego 2017 r. w sprawie propagowania równości 
płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych6,

– uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) przyjęty przez Radę 
dnia 7 marca 2011 r.,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych 
w kierunku raka7,

– uwzględniając europejskie wytyczne dotyczące zapewnienia jakości badań 
przesiewowych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy z dnia 7 maja 2008 r. oraz 
europejskie wytyczne dotyczące zapewnienia jakości w badaniach przesiewowych w 
kierunku raka piersi i w diagnostyce z dnia 12 kwietnia 2006 r.,

– uwzględniając dokument tematyczny Komisarza Praw Człowieka Rady Europy 
z grudnia 2017 r. zatytułowany „Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet 
w Europie”,

– uwzględniając strategię WHO na lata 2017–2021 dotyczącą zdrowia i dobrego 
samopoczucia kobiet w regionie europejskim WHO oraz plan działania na rzecz 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego z 2016 r.: w kierunku realizacji Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 bez pozostawiania kogokolwiek w tyle,

– uwzględniając Globalną strategię WHO w zakresie zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży 
na lata 2016–2030,

– uwzględniając opracowane przez Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA standardy 
edukacji seksualnej w Europie:  ramowe wytyczne dla twórców polityki, władz 
oświatowych i zdrowotnych oraz specjalistów, oraz międzynarodowe wytyczne 
techniczne UNESCO dotyczące edukacji seksualnej: podejście oparte na dowodach,

– uwzględniając decyzję Europejskiego Komitetu Praw Społecznych z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie skargi zbiorowej nr 45/2007 Międzynarodowego Centrum Prawnej 
Ochrony Praw Człowieka (INTERIGHTS) przeciwko Chorwacji oraz Komentarz 
ogólny nr 15 Komitetu Praw Dziecka ONZ z dnia 17 kwietnia 2013 r. na temat prawa 

4 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0058.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
6 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 99.
7 Dz.U. L 327 z 16.12.2003, s. 34.
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dziecka do życia w zdrowiu na najwyższym możliwym poziomie (art. 24), w którym 
podkreśla się, że młodzież powinna mieć dostęp do odpowiednich i obiektywnych 
informacji na temat kwestii seksualnych i reprodukcyjnych,

– uwzględniając raport Funduszu Ludnościowego ONZ dotyczący sytuacji ludności na 
świecie w 2019 r. zatytułowany „Unfinished Business: the pursuit of rights and choices 
FOR ALL” [Niedokończone przedsięwzięcie: dążenie do zapewnienia praw i 
możliwości wyboru DLA WSZYSTKICH],

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne jest stanem dobrego 
samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego w odniesieniu 
do wszystkich aspektów seksualności i reprodukcji, a nie tylko brakiem dysfunkcji, 
ułomności lub umieralności, oraz mając na uwadze, że wszystkie osoby mają prawo 
podejmować decyzje dotyczące ich ciała8;

B. mając na uwadze, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne są oparte na prawie 
wszystkich osób do tego, aby inni szanowali ich integralność cielesną i osobistą 
autonomię; do określania swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; do 
decydowania czy, z kim i kiedy są seksualnie aktywne; do decydowania czy, kiedy 
i kogo poślubić oraz kiedy, czy i w jaki sposób mieć dziecko lub dzieci; do dostępu do 
informacji i wsparcia niezbędnego do osiągnięcia powyższych celów9;

C. mając na uwadze, że prawa seksualne i reprodukcyjne są uznawane za prawa człowieka 
w międzynarodowym i europejskim prawie dotyczącym praw człowieka10;

D. mając na uwadze, że naruszenia prawa i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
stanowią naruszenie praw człowieka, w szczególności prawa do życia, integralności 
fizycznej i psychicznej, równości, niedyskryminacji, zdrowia i edukacji; mając na 
uwadze, że naruszenia prawa i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet są formą 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt;

E. mając na uwadze, że chociaż UE ma jedne z najwyższych na świecie standardów 
dotyczących prawa i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż istnieją wyzwania, 
brak dostępu, luki i nierówności;

F. mając na uwadze, że wyzwania i przeszkody związane z prawem i zdrowiem 
reprodukcyjnym i seksualnym obejmują: brak dostępu, odmowę opieki medycznej na 

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights [Streszczenie 
na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych], The Lancet, Londyn, 2018 r, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights [Streszczenie 
na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych], The Lancet, Londyn, 2018 r, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
10 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe 
[Zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa w Europie], Rada Europy, Strasburg, 2017 r, 
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.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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podstawie osobistych przekonań, przemoc uwarunkowaną płcią, przemoc 
ginekologiczną i położniczą, brak kompleksowej edukacji seksualnej, odmowę dostępu 
do informacji/edukacji, brak dostępnych metod antykoncepcji, ograniczony dostęp do 
medycznie wspomaganego rozrodu, przymusową sterylizację, wysokie wskaźniki 
chorób przenoszonych drogą płciową i HIV, zróżnicowanie współczynnika 
umieralności okołoporodowej, wysokie wskaźniki ciąż wśród nastolatek, szkodliwe 
stereotypy płciowe i praktyki takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
dziecięce, wczesne i przymusowe małżeństwa oraz zabójstwa honorowe;

G. mając na uwadze, że niedostępność rzetelnych pod względem naukowym informacji 
narusza prawa osób do dokonywania świadomych wyborów dotyczących ich praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

H. mając na uwadze, że niezbędny pakiet środków na rzecz zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego obejmuje: kompleksową edukację seksualną, nowoczesne środki 
antykoncepcyjne, opiekę przedporodową, porodową i poporodową, położnictwo, opiekę 
położniczą i neonatologiczną, bezpieczne i legalne usługi aborcyjne, zapobieganie HIV 
i innym chorobom przenoszonym drogą płciową oraz leczenie tych chorób, usługi 
mające na celu wykrywanie przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym, 
zapobieganie jej i leczenie, leczenie nowotworów narządów płciowych i usługi w 
zakresie płodności;

I. mając na uwadze, że kompleksowa edukacja seksualna ułatwia świadome wybory 
reprodukcyjne;

J. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują przepisy 
zakazujące aborcji, z wyjątkiem ściśle określonych okoliczności, zmuszające kobiety do 
szukania możliwości dokonania nielegalnych aborcji, podróżowania do innych krajów 
lub do donoszenia ciąży wbrew ich woli, co stanowi pogwałcenie praw człowieka 
i formę przemocy uwarunkowanej płcią;

K. mając na uwadze, że nawet gdy aborcja jest legalnie dostępna, często istnieją bariery 
w dostępie do niej;

L. mając na uwadze, że żadna kobieta nie powinna umrzeć przy porodzie, a opieka 
położnicza oparta na dowodach jest prawem człowieka;

M. mając na uwadze, że kwestie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego są często 
traktowane instrumentalnie przez przeciwników praw reprodukcyjnych, którzy 
odwołują się do interesów narodowych w celu osiągnięcia celów demograficznych, 
przyczyniając się w ten sposób do erozji demokracji i wolności osobistych;

N. mając na uwadze, że poczyniono postępy w dziedzinie praw kobiet oraz prawa 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, ale przeciwnicy praw reprodukcyjnych mają 
jednak wpływ na prawo i politykę krajową, dążąc do podważenia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, jak zauważył Parlament w swojej rezolucji w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE oraz Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w swoim sprawozdaniu z dnia 22 listopada 
2019 r. pt.: „Pekin +25 – 5. przegląd realizacji pekińskiej platformy działania przez 
państwa członkowskie UE”;
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Wypracowanie konsensusu i zajęcie się wyzwaniami dotyczącymi praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego jako wyzwaniami UE

1. wzywa UE, jej organy i agencje do wspierania i promowania dostępu do usług z zakresu 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do pełnego zakresu praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz do usunięcia wszystkich barier utrudniających pełny dostęp do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego;

2. zgodnie z zasadą pomocniczości i zgodnie z kompetencjami krajowymi wzywa państwa 
członkowskie do ochrony prawa wszystkich osób do dokonywania świadomych 
wyborów w odniesieniu do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

3. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wyzwań związanych z dostępem do praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego lub korzystania z nich oraz do 
zagwarantowania, że nikt nie pozostanie w tyle z powodu braku możliwości 
skorzystania z przysługującego mu prawa do zdrowia;

4. przypomina, że wszystkie strategie polityczne dotyczące praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego powinny opierać się na wiarygodnych i obiektywnych 
dowodach organizacji takich jak WHO, innych agencji ONZ i Rady Europy;

5. potwierdza apel Komisarza Praw Człowieka Rady Europy do państw członkowskich11 
o zagwarantowanie wystarczających środków budżetowych na rzecz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego i zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów 
ludzkich;

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako niezbędny element dobrego stanu zdrowia 

6. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych strategii i programów 
monitorowania, które zagwarantują dostęp do pełnego zakresu usług dotyczących praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

7. przypomina, że wszelkie interwencje medyczne związane z prawami i zdrowiem 
reprodukcyjnym i seksualnym muszą być przeprowadzane za pełną świadomą zgodą;

a) Kompleksowa edukacja seksualna przynosi korzyści młodym ludziom

8. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do rzetelnej pod względem 
naukowym i kompleksowej edukacji seksualnej wszystkim dzieciom ze szkół 
podstawowych i średnich zgodnie ze standardami WHO;

9. wzywa państwa członkowskie do zwalczania rozprzestrzeniania się dyskryminujących 
i niebezpiecznych, wprowadzających w błąd informacji dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego;

b) Nowoczesna antykoncepcja jako strategia osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn 

11 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe 
[Zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa w Europie], Rada Europy, 2017 r, 
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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10. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do metod antykoncepcyjnych, 
a tym samym ochrony podstawowego prawa do zdrowia;

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia objęcia antykoncepcji krajowymi 
programami refundacji i polityką zdrowotną oraz do uznania, że zakres ten powinien 
zostać rozszerzony na wszystkie osoby w wieku rozrodczym;

c) Bezpieczna i legalna opieka aborcyjna, której podstawą są zdrowie i prawa kobiet

12. potwierdza, że aborcja musi być dobrowolną decyzją opartą na życzeniu kobiety, 
podjętą z własnej woli, zgodnie ze standardami medycznymi bazującymi na 
wytycznych WHO, i wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do 
bezpiecznej i legalnej aborcji;

13. wzywa państwa członkowskie do uregulowania przeszkód w legalnej aborcji 
i przypomina, że państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 
kobietom dostępu do praw przyznanych im na mocy prawa;

14. zwraca się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu krajowych przepisów 
prawnych dotyczących aborcji i dostosowanie ich do międzynarodowych standardów 
praw człowieka i regionalnych najlepszych praktyk, zapewniając, aby aborcja na 
życzenie kobiety była legalna we wczesnej ciąży, a nawet w późniejszym okresie, jeśli 
zdrowie lub życie kobiety jest zagrożenie;

d) Opieka położnicza dla wszystkich 

15. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków zapewniających wszystkim 
kobietom dostęp do niedrogiej, opartej na dowodach opieki położniczej;

16. wzywa państwa członkowskie do zwalczania przemocy fizycznej i werbalnej, w tym 
przemocy ginekologicznej i położniczej, które stanowią formy przemocy 
uwarunkowanej płcią;

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne jako filary równości kobiet i mężczyzn, 
demokracji i eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią

17. wzywa państwa członkowskie, aby korzystały z przysługujących im uprawnień 
w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, starając się chronić prawa 
człowieka, w szczególności prawo do zdrowia, oraz by wdrożyły szeroką gamę usług 
z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zapewniając przestrzeganie zasady 
niedokonywania regresu; 

18. wzywa komisarz ds. demokracji i demografii do przyjęcia podejścia opartego na 
prawach człowieka, aby sprostać wyzwaniom demograficznym i zagwarantować, że 
każdy mieszkaniec UE będzie w stanie w pełni korzystać ze swoich praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, oraz do przeciwstawienia się tym, którzy traktują 
instrumentalnie prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne w celu podważenia wartości 
UE i demokracji;

19. wzywa komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności do promowania i ochrony 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz do włączenia ich do następnej 
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strategii zdrowia publicznego UE;

20. wzywa komisarz ds. równości do promowania i ochrony praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz do włączenia ich do następnej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci;

21. wzywa komisarz ds. partnerstw międzynarodowych do wspierania Europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju oraz celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności 
zadań nr 3.7 i 5.6, w celu zagwarantowania, że prawa i zdrowie reprodukcyjne 
i seksualne pozostaną priorytetem rozwojowym we wszystkich działaniach 
zewnętrznych UE;

22. wzywa Komisję do zintensyfikowania działań mających na celu przeciwdziałanie 
pogarszaniu się sytuacji w zakresie praw kobiet;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.



PR\1200265PL.docx 11/14 PE648.429v01-00

PL

UZASADNIENIE

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne są jednym z kluczowych zagadnień w dyskusji na 
temat praw człowieka i są nierozerwalnie związane z realizacją podstawowego prawa do 
zdrowia, a także z osiągnięciem równouprawnienia płci i eliminacją przemocy 
uwarunkowanej płcią. 

Niniejsze sprawozdanie pojawia się w kluczowym momencie w UE, w sytuacji gdy pogarsza 
się sytuacja i następuje regres w zakresie praw kobiet, przyczyniając się do erozji praw 
nabytych oraz zagrażając zdrowiu kobiet. PE wyraził zaniepokojenie tą kwestią, ostatnio 
w rezolucji w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia 
w UE1 wskazującej prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne jako jeden z kluczowych 
obszarów, którymi należy się zająć. 

Z uwagi na obecną sytuację w UE instytucje UE są odpowiedzialne za promowanie 
i wspieranie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także za ogólne dobre 
samopoczucie, zdrowie, bezpieczeństwo i życie kobiet. Jak stwierdzono w rezolucji PE 
w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce2 oraz zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, europejską konwencją praw człowieka (EKPC) oraz 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zdrowie seksualne i reprodukcyjne 
kobiet wiąże się z wieloma prawami człowieka, a na państwach członkowskich i instytucjach 
UE spoczywa odpowiedzialność za zagwarantowanie wysokiej jakości praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego. Wspólne stanowisko UE musi być oparte na prawach 
człowieka i zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi standardami praw człowieka. 
Pogarszanie się sytuacji w zakresie praw kobiet ma bezpośredni wpływ na procesy de-
demokratyzacji w UE, ponieważ związane z tym działania są koordynowane przez podmioty 
traktujące w sposób instrumentalny prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne w celu 
osiągnięcia tzw. celów demograficznych, co przyczynia się do erozji demokracji i wolności 
osobistych. Kwestia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego jako kwestia praw 
człowieka jest nierozerwalnie związana z zagadnieniem demokracji, ponieważ stanowi ona 
ramy łączące ludzi, których nie można zapewnić bez zachowania najwyższego standardu 
ochrony praw człowieka. 

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne wchodzą w zakres kompetencji państw 
członkowskich i w związku z tym mają one obowiązek zapewnić dostęp do pełnego zakresu 
usług związanych z prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym. Prawa seksualne 
i reprodukcyjne są uznawane za prawa człowieka w międzynarodowym i europejskim prawie 
dotyczącym praw człowieka3, a ich naruszenia stanowią naruszenie praw człowieka. 
Wszystkie wyzwania związane z prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym, przed 
którymi stoją państwa członkowskie, stanowią wspólne wyzwania europejskie. Jest to nie 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_PL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_PL.html 
3 Zob. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe [Zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet 
oraz ich prawa w Europie], Rada Europy, grudzień 2017 r, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-
sexual-and-reproductive-rights-in-europe 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_PL.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
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tylko problem polityczny i społeczny dla UE, ale także problem dotyczący zdrowia, który 
musi doprowadzić do przyjęcia jednolitego podejścia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje potrzebę powszechnego dostępu do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego jako elementu prawa do zdrowia4 i przypomina 
o zobowiązaniu podjętym w programie działań Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju5 dotyczącym zapewnienia powszechnego dostępu do usług z zakresu 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Nie należy dyskutować o tym, czy zapewnić dostęp 
do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, ale w jaki sposób to zrobić, aby zapewnić 
powszechność, dostępność i przystępność cenową pełnego zakresu usług dotyczących praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, chroniąc prawo do zdrowia. Niniejsze 
sprawozdanie skupi się na kilku kluczowych obszarach w ramach praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, ale sprawozdawca podkreśla, że niektóre inne tematy z tym 
związane, które nie zostaną szczegółowo omówione, budzą obawy, którymi należy się zająć, 
być może za pośrednictwem oddzielnych sprawozdań (np. macierzyństwo zastępcze). 

Według Funduszu Ludnościowego ONZ6 kompleksowa edukacja seksualna to oparte na 
prawach i zorientowane na kwestie płci podejście do edukacji seksualnej. Obejmuje rzetelne 
pod względem naukowym informacje o rozwoju człowieka, anatomii i zdrowiu 
reprodukcyjnym, a także informacje o antykoncepcji, porodzie i zakażeniach przenoszonych 
drogą płciową, w tym HIV. 

Rezolucja PE w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce7 zachęciła państwa 
członkowskie do wprowadzenia kompleksowej, dostosowanej do wieku edukacji seksualnej 
i przygotowującej do życia w związku dla młodych ludzi w szkołach. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz walki 
z przemocą uwarunkowaną płcią, wykorzystywaniem seksualnym, nadużyciami 
i niezdrowymi wzorcami zachowań w związkach. Potrzeba pełnego dostępu do 
kompleksowej edukacji seksualnej we wszystkich szkołach podstawowych i średnich jest 
teraz pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ pojawia się coraz większa liczba 
wprowadzających w błąd informacji dotyczących praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego. Jeden z takich przykładów pochodzi z dochodzenia przeprowadzonego przez 
openDemocracy, które ujawniło, że kobiety na całym świecie, w tym w UE, są celowo 
wprowadzane w błąd, aby uniemożliwić im dostęp do aborcji8. Naraża to życie kobiet 
i odbiera im prawo do świadomego wyboru, ale także narusza podstawowe zasady demokracji 
oraz prawo do wolności i informacji. Oprócz tego, że kompleksowa edukacja seksualna 
pomaga radzić sobie z rosnącą liczbą celowych kampanii i działań dezinformacyjnych, 
stanowi również jedno z narzędzi walki z przemocą uwarunkowaną płcią. 

Antykoncepcja umożliwia ludziom dokonywanie świadomych wyborów dotyczących ich 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a według WHO9 stosowanie nowoczesnych środków 

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_PL.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 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_PL.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
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antykoncepcyjnych w 2017 r. zapobiegło około 308 milionom niechcianych ciąż. Sytuacja 
w całej Europie pokazuje, że nadal istnieje potrzeba poprawy, a kluczowym obszarem jest 
zapewnienie dostępu dla każdego10. W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcono 
HIV/AIDS, a fundusze na planowanie rodziny i zdrowie reprodukcyjne zmalały. Jest to 
niebezpieczne i może prowadzić do poważnych konsekwencji11. Dostęp do nowoczesnych 
metod antykoncepcji jest częścią podstawowego prawa do zdrowia i jako taki musi być 
zapewniony wszystkim osobom w wieku rozrodczym. 

Według Centre for Reproductive Rights12 59 % kobiet w wieku rozrodczym mieszka 
w krajach, które zasadniczo zezwalają na aborcję, a 41 % kobiet podlega restrykcyjnym 
przepisom w tym zakresie. W UE tylko jedno państwo członkowskie nie zezwala na aborcję 
w żadnych okolicznościach (Malta), a jedno zezwala na to tylko w bardzo ograniczonych 
przypadkach i tendencje są bardzo restrykcyjne (Polska). To, co martwi i zachęca do 
zdecydowanej reakcji ze strony UE, to wyraźne pogarszanie się sytuacji w zakresie praw 
kobiet, przy czym prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji jest jednym z głównych celów 
ataków. Ograniczenie aborcji ma poważne konsekwencje. WHO szacuje, że każdego roku 
dokonuje się 25 milionów niebezpiecznych aborcji i często mają one śmiertelne skutki. 
Ograniczenia prawne dotyczące aborcji nie powodują zmniejszenia się liczby aborcji, 
natomiast zmuszają kobiety do ryzykowania życia i zdrowia poprzez szukanie niebezpiecznej 
opieki aborcyjnej. Według Instytutu Guttmachera wskaźnik aborcji wynosi 37 na 1000 osób 
w krajach, które całkowicie zabraniają aborcji lub pozwalają na jej dokonanie wyłącznie 
w celu ratowania życia kobiety, i 34 na 1000 osób w krajach, które zasadniczo dopuszczają 
aborcję. Jest to różnica, która nie jest istotna statystycznie13. W UE często powoduje to, że 
kobiety podróżują do innych państw członkowskich w celu dokonania aborcji, co zagraża ich 
zdrowiu i życiu. 

Nawet jeśli prawo dopuszcza możliwość dokonania aborcji, istnieją bariery w dostępie do 
zabiegu. Prowadzi to do naruszenia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, ale także 
do nierówności w zakresie praw kobiet w całej UE. Jedną z najbardziej problematycznych 
barier jest odmowa opieki medycznej w oparciu o osobiste przekonania, w którym to 
przypadku lekarze często nie dokonują aborcji, powołując się na swoje osobiste przekonania. 
To nie tylko odbiera kobietom ich prawo do opieki zdrowotnej i procedur medycznych, ale 
także podnosi kwestię publicznych systemów skierowań. Zgodnie z badaniem PE dotyczącym 
wpływu odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem na prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne14 ustawodawstwo krajowe często umożliwia pracownikom służby 
zdrowia odmowę zapewnienia produktów i usług, którym są moralnie przeciwni, w tym 
dokonywania aborcji lub przepisywania lub sprzedaży środków antykoncepcyjnych lub 
doradzania metod antykoncepcyjnych, poprzez „odmowę udziału w czynności, którą dana 
osoba uważa za niezgodną z jej przekonaniami religijnymi, moralnymi, filozoficznymi lub 
etycznymi”. Idąc dalej, należy potraktować to raczej jako odmowę opieki medycznej niż tak 

10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 
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/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969

https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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zwaną odmowę działania sprzecznego z własnym sumieniem. Wiele państw członkowskich 
(20+) zapewnia prawo do tak zwanej odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, 
które jest również uznawane w instrumentach ONZ i europejskiej konwencji praw człowieka. 
Przede wszystkim nie jest to absolutne prawo, a Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, 
że nie należy go wykorzystywać do blokowania dostępu do usług, do których osoby są 
uprawnione z mocy przepisów. W praktyce tak właśnie dzieje się codziennie w całej UE – 
kobiety nie mają dostępu do przewidzianego w przepisach prawa do aborcji, ponieważ 
personel medyczny odmawia im takiej opieki medycznej, a szpitale publiczne nie 
wprowadzają publicznych systemów skierowań. Jest to oczywiste i wielowymiarowe 
naruszenie oraz praktyczna odmowa wykonania już nabytego prawa.

Oparta na dowodach i wysokiej jakości opieka położnicza jest jednym z kluczowych tematów 
niniejszego sprawozdania. WHO wydała zalecenie dotyczące pełnej szacunku opieki 
położniczej, co oznacza opiekę zorganizowaną i świadczoną wszystkim kobietom w taki 
sposób, aby zachować ich godność, prywatność i poufność, uchronić je od krzywdy i złego 
traktowania oraz umożliwić im świadomy wybór i ciągłe wsparcie podczas akcji porodowej 
i porodu. Śmiertelność matek jest ciągłym problemem, szczególnie dla mniejszości i grup 
szczególnie wrażliwych, a w sytuacjach, w których podczas porodu pojawiają się 
komplikacje, zwiększa się ryzyko poważnej zachorowalności i śmierci. Ponad jedna trzecia 
zgonów matek związana jest z powikłaniami powstającymi podczas akcji porodowej, porodu 
lub bezpośrednio po porodzie15. Świadczy to o tym, że dzięki wysokiej jakości opiece 
położniczej dla wszystkich takim zagrożeniom można zapobiec. Jednym z praw człowieka 
jest dostęp do usług zdrowotnych , a także prawo do tego, by nie być nieludzko i poniżająco 
traktowanym, i oba te prawa objęte są najwęższym zakresem usług dotyczących praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Pojawia się również coraz więcej doniesień na 
temat przemocy, jakiej doświadczają kobiety podczas porodu w placówce opiekuńczej oraz 
podczas zabiegów medycznych w ramach opieki przedporodowej, porodowej i poporodowej, 
a także ogólnie na temat przemocy ginekologicznej i położniczej, i problemem tym należy się 
zająć. 

Niniejsze sprawozdanie wnosi szeroki wkład w opis aktualnej sytuacji w zakresie praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w całej UE, a jego celem jest potwierdzenie 
zobowiązania UE do ochrony praw człowieka w odniesieniu do prawa do zdrowia, 
integralności fizycznej i psychicznej, równości, niedyskryminacji, zdrowia, edukacji. 
Potwierdza się w nim, że naruszenia lub odmowa dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego stanowią pogwałcenie praw człowieka i przemoc uwarunkowaną płcią i jako 
takie stanowią europejskie wyzwanie, któremu należy sprostać, nie odstępując od wszystkich 
wartości i zasad, na których opiera się Unia Europejska, takich jak demokracja, równość 
i brak przemocy. 

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 
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