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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzetéről az EU-ban a nők egészségének 
keretén belül
(2020/2215(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkére,

– tekintettel a Kairóban tartott 1994. évi nemzetközi népesedési és fejlesztési 
konferenciára (ICPD) és annak cselekvési programjára, valamint felülvizsgálati 
konferenciáinak eredményeire,

– tekintettel a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója 
alkalmából „Accelerating the Promise” címmel megrendezett csúcstalálkozón kiadott, 
2019. november 1-jei nairobi nyilatkozatra, valamint a nairobi csúcstalálkozón 
bejelentett nemzeti és partnerországi kötelezettségvállalásokra és együttműködési 
intézkedésekre,

– tekintettel a Pekingi Cselekvési Platformra és felülvizsgálati konferenciáinak 
eredményeire,

– tekintettel a 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendre, amely 2016. január 1-jén lépett életbe, és különösen 
annak a 3., 5. és 16. számú fenntartható fejlődési céljára,

– tekintettel a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es Fogamzásgátlás Atlaszra, amely a 
fogamzásgátláshoz való hozzáférést rangsorolja a földrajzi értelemben vett Európában, 
és rávilágít a kontinensen megfigyelhető egyenlőtlenségekre, valamint arra, hogy 
Európa egyes részein a fogamzásgátlás iránti kielégítetlen igény jobbára észrevétlen 
maradt,

– tekintettel a CEDAW 21. (1994), 24. (1999), 28. (2010), 33. (2015) és 35. (2017) számú 
általános ajánlására,

– tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 12. cikkére, 

– tekintettel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának 2016. május 
2-án elfogadott, a szexuális és reprodukciós egészségről és jogokról szóló 22. számú 
általános észrevételére,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 2., 7., 17. és 
26. cikkére, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 2018. október 30-i, a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az élethez való jogról szóló 6. cikkéről szóló 
36. számú általános észrevételére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek különleges előadójának a mindenkinek a lehető 
legjobb testi és lelki egészségi állapothoz való jogáról szóló 2011. augusztus 3-i időközi 
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jelentésére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek különleges előadójának a mindenkinek a lehető 
legjobb testi és lelki egészségi állapothoz való jogáról szóló 2016. április 4-i jelentésére,

– tekintettel az ENSZ nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel 
foglalkozó különleges előadójának jelentéseire, többek között 2019. július 11-i 
jelentésére a reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatások terén a nőket érő 
bántalmazás és erőszak, különösen a gyermekszülés és a szülészeti erőszak emberi jogi 
alapú megközelítéséről,

– tekintettel a WHO 2015. évi nyilatkozatára a szülés során alkalmazott tiszteletlen és 
durva bánásmód megelőzéséről és felszámolásáról,

– tekintettel az Európa Tanács egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel 
foglalkozó bizottságának a szülészeti és nőgyógyászati erőszakról szóló, 2019. 
szeptember 12-i jelentésére,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a jogszabályokban és a gyakorlatban a nőkkel szemben alkalmazott 
diszkrimináció kérdésével foglalkozó ENSZ-munkacsoport 2016. április 8-i jelentésére, 
amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. júniusi 32. ülése elé terjesztettek,

– tekintettel a jogszabályokban és a gyakorlatban a nőkkel szemben alkalmazott 
diszkrimináció kérdésével foglalkozó ENSZ-munkacsoport 2018. május 14-i 
jelentésének II. szakaszára, 

– tekintettel a jogszabályokban és a gyakorlatban a nőkkel szemben alkalmazott 
diszkrimináció kérdésével foglalkozó ENSZ-munkacsoport 2016. április 8-i 
jelentésének III. szakaszára,

– tekintettel az ENSZ különleges előadójának az emberi jogi jogvédők helyzetéről szóló, 
2019. január 10-i jelentésére,

– tekintettel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az Európai Unió Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 
ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2018. november 19-i, 

1HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
2HL L 88., 2011.4.4., 45. o.
3HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
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„Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a 
mi jövőnk” című közös nyilatkozatára, amelyben az EU megerősíti, hogy elkötelezett 
azon, minden embert megillető jog előmozdítása, védelme és érvényesítése mellett, 
hogy saját szexualitása, illetve a szexuális és reprodukciós egészségéhez kapcsolódó 
kérdések felett teljes mértékben maga rendelkezzen, továbbá ezekkel kapcsolatban 
szabad és felelősségteljes döntéseket hozzon, hátrányos megkülönböztetéstől, 
kényszertől és erőszaktól mentesen,

– tekintettel „A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban” 
című, 2019. november 14-i állásfoglalására4,

– tekintettel 2019. február 13-i állásfoglalására5 a nők jogai és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülése terén az Európai Unióban tapasztalható visszaesésről,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról a mentális egészséggel 
kapcsolatos és klinikai kutatások terén tárgyú, 2017. február 14-i állásfoglalására6,

– tekintettel a Tanács által 2011. március 7-én elfogadott, a nemek közötti egyenlőségről 
szóló európai paktumra (2011–2020),

– tekintettel a Tanács 2003. december 2-i ajánlására7 a rákszűrésről,

– tekintettel a méhnyakrákszűrésre vonatkozó, 2008. május 7-i európai minőségbiztosítási 
iránymutatásokra, valamint az emlőrákszűrésre és -diagnózisra vonatkozó, 2006. április 
12-i európai minőségbiztosítási iránymutatásokra,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának „A nők szexuális és reproduktív 
egészsége és jogai Európában” című, 2017. decemberi jelentésére,

– tekintettel a WHO 2017–2021 közötti időszakra szóló, a nők egészségére és jóllétére 
vonatkozó stratégiájára a WHO európai régiójában, valamint a 2016. évi, „A szexuális 
oktatásra és reproduktív egészségre vonatkozó cselekvési terv: a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható európai fejlődési menetrend felé – senki ne maradjon ki” című 
cselekvési tervre,

– tekintettel a WHO 2016–2030 közötti időszakra szóló, a nők, a gyermekek és a serdülők 
egészségére irányuló, átfogó stratégiájára,

– tekintettel a WHO Európai Regionális Irodája és a Németországi Szövetségi 
Egészségnevelési Hivatal (BZgA) „Európai előírások a szexuális oktatás terén – Keret a 
politikai döntéshozók, valamint az oktatási és egészségügyi hatóságok és szakemberek 
számára” című jelentésére, valamint az UNESCO „Nemzetközi technikai iránymutatás a 
szexuális oktatáshoz: kutatási eredményeken alapuló megközelítés” című 
dokumentumára,

– tekintettel a Szociális Jogok Európai Bizottságának 2009. március 30-i határozatára az 

4Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0058.
5Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0111.
6HL C 252., 2018.7.18., 99. o.
7HL L 327., 2003.12.16., 34. o.
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International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) kontra 
Horvátország, 45/2007. sz. kollektív panaszról és az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 
2013. április 17-i, 15. általános észrevételére a gyermek lehető legjobb egészségi 
állapothoz való jogáról (24. cikk), amely hangsúlyozza, hogy a serdülők számára 
biztosítani kell a szexuális és reproduktív kérdésekre vonatkozó megfelelő és objektív 
információkhoz való hozzáférést,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapjának „Nyitott kérdések: a mindenkit 
megillető jogok és választási lehetőségek érvényesülése” című, a világnépesedés 
helyzetéről szóló 2019. évi jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a szexuális és reproduktív egészség a fizikai, érzelmi, mentális és társadalmi jóllét 
állapota a szexualitás és a reprodukció valamennyi aspektusával kapcsolatban, nem 
csupán a működési zavar, a fogyatékosság vagy a halálozás hiánya, és mivel minden 
egyénnek joga van ahhoz, hogy a saját testére vonatkozó döntéseket hozzon8;

B. mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok alapja az egyén azon joga, hogy testi 
épségét és személyes autonómiáját tiszteletben tartsák; hogy meghatározza szexuális 
irányultságát és nemi identitását; hogy eldöntse, folytasson-e, illetve kivel és mikor 
folytasson szexuális kapcsolatot; hogy eldöntse, házasságot köt-e, ha igen, kivel és 
mikor, valamint vállal-e gyermeket, ha igen, mikor és milyen módon; hogy hozzáférjen 
a fenti célok eléréséhez szükséges információkhoz és támogatáshoz9;

C. mivel a szexuális és reproduktív jogokat a nemzetközi és európai emberi jogi 
jogszabályok emberi jogokként ismerik el10;

D. mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok megsértése az emberi jogok, 
különösen az élethez, a testi és szellemi sérthetetlenséghez, az egyenlőséghez, a 
megkülönböztetésmentességhez, az egészséghez és az oktatáshoz való jog 
megsértésének minősül; mivel a nők szexuális és reproduktív jogainak megsértése a nők 
és lányok elleni erőszak egyik formája;

E. mivel annak ellenére, hogy a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos európai 
uniós normák a világon a legszigorúbbak közé tartoznak, még mindig vannak kihívások, 
hozzáférés hiánya, hiányosságok és egyenlőtlenségek;

F. mivel a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos kihívások és 
akadályok a következőket foglalják magukban: az orvosi ellátáshoz való hozzáférés 

8Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Vezetői 
összefoglaló a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról), The Lancet, London, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
9Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Vezetői 
összefoglaló a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról), The Lancet, London, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
10Az Európa Tanács emberi jogi biztosa: Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (A nők 
szexuális és reproduktív egészsége és jogai Európában), Európa Tanács, Strasbourg, 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.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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hiánya vagy személyes meggyőződésen alapuló megtagadása, a nemi alapú erőszak, a 
nőgyógyászati és szülészeti erőszak, az átfogó szexuális oktatás hiánya, az 
információhoz/oktatáshoz való hozzáférés megtagadása, a rendelkezésre álló 
fogamzásgátlási módszerek hiánya, az orvosilag támogatott reprodukciós kezelésekhez 
való korlátozott hozzáférés, a kényszersterilizáció, a szexuális úton terjedő fertőzések és 
a HIV magas aránya, a gyermekágyi halálozásban mutatkozó eltérések, a serdülőkori 
terhességek magas aránya, a káros nemi sztereotípiák és az olyan gyakorlatok, mint a 
női nemi szervek megcsonkítása, a gyermek-, korai és kényszerházasság, valamint a 
becsület nevében elkövetett gyilkosságok;

G. mivel a tudományosan pontos információk hiánya sérti az egyének azon jogát, hogy 
tájékozott döntéseket hozzanak saját szexuális és reproduktív egészségükről és 
jogaikról;

H. mivel a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos intézkedések alapvető 
csomagja a következőket foglalja magában: átfogó szexuális oktatás; korszerű 
fogamzásgátlók; terhesgondozás, szülés közbeni és utáni egészségügyi ellátás; 
szülésznők; szülészeti ellátás és újszülöttgondozás; biztonságos és legális abortusz; a 
HIV és a szexuális úton terjedő más fertőzések megelőzése és kezelése; a szexuális és 
nemi alapú erőszak felderítését, megelőzését és kezelését célzó szolgáltatások; a 
szaporítószervek daganatos megbetegedéseinek kezelése; és termékenységi 
szolgáltatások;

I. mivel az átfogó szexuális oktatás elősegíti a megalapozott reproduktív döntéseket;

J. mivel néhány tagállamban még mindig olyan jogszabályok vannak, amelyek szigorúan 
meghatározott körülmények kivételével tiltják az abortuszt, arra kényszerítve a nőket, 
hogy illegális terhességmegszakításhoz folyamodjanak, terhességmegszakítás céljából 
más országokba utazzanak, vagy terhességüket akaratuk ellenére végigvigyék, ami sérti 
az emberi jogokat és a nemi alapú erőszak egyik formája;

K. mivel a terhességmegszakításhoz való hozzáférés gyakran akadályokba ütközik, még 
akkor is, ha a terhességmegszakítás lehetősége jogszerűen elérhető;

L. mivel egyetlen nőnek sem szabadna belehalni a szülésbe, és a tudományos 
eredményeken alapuló szülészeti ellátás emberi jog;

M. mivel a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos kérdéseket 
gyakran a reproduktív jogok ellenzői – akik a demográfiai célkitűzések elérése 
érdekében nemzeti érdekekre hivatkoznak – eszközként használják, hozzájárulva ezzel a 
demokrácia és a személyes szabadságok gyengüléséhez;

N. mivel előrelépés történt a nők jogai és a szexuális és reproduktív egészség és jogok 
terén, a reproduktív jogok ellenzői azonban hatást gyakoroltak a nemzeti jogra és 
politikára, és megpróbálják aláásni a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, 
amint arra a Parlament a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség érvényesülése terén 
az Európai Unióban tapasztalható visszaesésről szóló állásfoglalásában, valamint a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019. november 22-i, „Peking +25 – A 
Pekingi Cselekvési Platform uniós tagállamok általi végrehajtásának ötödik áttekintése” 
című jelentésében is rámutatott,
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Konszenzus kialakítása, valamint a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos kihívások uniós kihívásokként való kezelése

1. felhívja az EU-t, annak szerveit és ügynökségeit, hogy támogassák és mozdítsák elő a 
szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz való teljes körű hozzáférést, valamint számolják fel a szexuális 
és reproduktív egészséghez és jogokhoz való teljes körű hozzáférést gátló valamennyi 
akadályt;

2. a szubszidiaritás elvével és a nemzeti hatáskörökkel összhangban felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák minden személy azon jogát, hogy megalapozott döntést 
hozzon szexuális és reproduktív egészsége és jogai tekintetében;

3. felhívja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz való hozzáféréssel vagy az azok gyakorlásával kapcsolatos kihívásokkal, és 
biztosítsák, hogy senki se maradjon le amiatt, hogy nem tudja gyakorolni az 
egészséghez való jogát;

4. emlékeztet arra, hogy a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
valamennyi politikának olyan szervezetektől származó megbízható és objektív 
bizonyítékokon kell alapulnia, mint a WHO, más ENSZ-ügynökségek és az Európa 
Tanács;

5. újólag megerősíti az Európa Tanács emberi jogi biztosának a tagállamokhoz intézett 
felszólítását11, hogy biztosítsanak elegendő költségvetési forrást a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok számára, és biztosítsák megfelelő emberi erőforrások 
rendelkezésre állását;

A szexuális és reproduktív egészség mint a jó egészség alapvető eleme 

6. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre hatékony stratégiákat és nyomonkövetési 
programokat, amelyek garantálják a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos szolgáltatások teljes köréhez való hozzáférést;

7. emlékeztet arra, hogy a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
valamennyi orvosi beavatkozást teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kell 
végrehajtani;

a) Az átfogó szexuális oktatás a fiatalok érdekeit szolgálja

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a WHO normáival összhangban biztosítsák a 
tudományosan pontos és átfogó szexuális oktatáshoz való hozzáférést valamennyi 
általános és középiskolás gyermek számára;

9. felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal kapcsolatos diszkriminatív és nem biztonságos félretájékoztatás terjedése 

11Az Európa Tanács emberi jogi biztosa: Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (A nők 
szexuális és reproduktív egészsége és jogai Európában), az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Európa Tanács, 
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
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ellen;

b) A korszerű fogamzásgátlás mint a nemek közötti egyenlőség elérésének stratégiája 

10. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a fogamzásgátlási módszerekhez való 
hozzáférést, ezáltal védve az egészséghez való alapvető jogot;

11. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a fogamzásgátlás a nemzeti visszatérítési 
rendszerek és egészségügyi politikák hatálya alá tartozzon, továbbá ismerjék el, hogy 
ennek körét minden reproduktív korú személyre ki kell terjeszteni;

c) A nők egészségéből és jogaiból következő biztonságos és legális terhességmegszakítási 
ellátás

12. ismételten megerősíti, hogy az abortusznak a nő kérésén alapuló, annak szabad 
akaratából, a WHO iránymutatásain alapuló orvosi normákkal összhangban hozott 
önkéntes döntésnek kell lennie, és felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférést;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy szabályozzák a törvényes abortusz akadályait, és 
emlékeztet arra, hogy felelősségük annak biztosítása, hogy a nők élhessenek a törvény 
által számukra biztosított jogokkal;

14. felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az abortuszra vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezéseiket, és hozzák azokat összhangba a nemzetközi emberi jogi normákkal és 
a bevált regionális gyakorlatokkal annak biztosítása révén, hogy a nő kérésére történő 
abortusz jogszerű legyen a terhesség korai szakaszában, illetve azon túl is, amennyiben 
a nő egészsége vagy élete veszélyben van;

d) Szülészeti ellátás mindenkinek 

15. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
minden nő hozzáférjen a megfizethető, kutatási eredményeken alapuló szülészeti 
ellátáshoz;

16. felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a fizikai és szóbeli erőszak, többek között a 
nemi alapú erőszak formáit képező nőgyógyászati és szülészeti erőszak ellen;

A szexuális és reproduktív egészség és jogok mint a nemek közötti egyenlőség, a 
demokrácia és a nemi alapú erőszak felszámolása pillérei

17. felhívja a tagállamokat, hogy gyakorolják a szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal kapcsolatos hatáskörüket azáltal, hogy törekednek az emberi jogok, különösen 
az egészséghez való jog védelmére és a szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal kapcsolatos szolgáltatások széles skálájának megvalósítására, biztosítva a 
visszalépés tilalma elvének tiszteletben tartását; 

18. felhívja a demokráciáért és a demográfiáért felelős biztost, hogy a demográfiai 
kihívások kezelése során az emberi jogokon alapuló megközelítést alkalmazzon, 
biztosítva, hogy minden uniós lakos teljes mértékben megvalósíthassa szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos jogait, és lépjen fel azokkal szemben, 
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akik eszközként használják e jogokat az uniós értékek és demokrácia aláásására;

19. felhívja az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztost, hogy mozdítsa 
elő és védelmezze a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, továbbá foglalja 
bele azokat a következő egészségügyi stratégiába;

20. felhívja az egyenlőségért felelős biztost, hogy mozdítsa elő és védelmezze a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat, továbbá foglalja bele azokat a következő uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiába;

21. felhívja a nemzetközi partnerségekért felelős biztost, hogy tartsa fenn a fejlesztési 
politikáról szóló európai konszenzust és a fenntartható fejlődési célokat, különösen a 
3.7. és az 5.6. célt annak biztosítása érdekében, hogy a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok továbbra is fejlesztési prioritásnak minősüljenek az EU valamennyi 
külső tevékenységében;

22. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a nők jogai terén tapasztalható visszaeséssel 
szembeni fellépését;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A szexuális és reproduktív egészség és jogok az emberi jogokról folytatott megbeszélések 
egyik kulcskérdését képezik, és elválaszthatatlanok az egészséghez való alapvető jog 
érvényesítésétől, valamint a nemek közötti egyenlőség elérésétől és a nemi alapú erőszak 
felszámolásától. 

Ez a jelentés kulcsfontosságú pillanatban érkezik az EU-ban, mikor a nők jogai terén 
tapasztalható visszaesés és regresszió egyre nagyobb lendületet kap, és hozzájárul a szerzett 
jogok gyengüléséhez és a nők egészségének veszélyeztetéséhez. Az EP aggodalmát fejezte ki 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban, legutóbb a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén 
tapasztalható visszaesésről szóló állásfoglalásában1, amely a szexuális és reproduktív 
egészséget és jogokat az egyik legfontosabb célterületként határozta meg. 

Ezen túlmenően, tekintettel a Covid19-világjárványból eredő körülményekre és annak 
pusztító következményeire, valamint a válságot követően Európa újjáépítésével kapcsolatos 
kihívásokra és lehetőségekre, az intézmények felelőssége, hogy az erősebb, jobb és 
összekapcsoltabb Európáért folytatott párbeszéd keretében foglalkozzanak a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok kérdésével. Ennek fényében nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt a tényt, hogy az egészségügyi válság során világszerte megtagadták a nőktől és lányoktól a 
szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférést, azok 
kisebb prioritására és nem sürgős orvosi jellegére hivatkozva. E jelentés célja, hogy felhívja 
az EU-t, az intézményeket és a tagállamokat, hogy tartózkodjanak az ilyen intézkedésektől, és 
teljes mértékben ismerjék el, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok emberi jogok, 
és mint ilyenek, esetükben minden körülmények között – az egészségügyi válság idején és 
azon túl is – a legmagasabb szintű normákat kell teljesíteni, anélkül, hogy bárkit hátrányosan 
megkülönböztetnének.

Tekintettel az EU jelenlegi helyzetére, az uniós intézmények felelőssége, hogy előmozdítsák 
és támogassák a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, valamint a nők általános 
jólétét, egészségét, biztonságát és életét. „A szexuális nevelés bűncselekménnyé 
nyilvánításáról Lengyelországban” című európai parlamenti állásfoglalásban2, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok európai egyezményében (EJEE) és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában foglaltak szerint a nők szexuális 
és reproduktív egészsége számos emberi joghoz kapcsolódik, és a tagállamok és az uniós 
intézmények felelőssége a magas színvonalú szexuális és reproduktív egészség és jogok 
garantálása. A közös uniós álláspontnak az emberi jogokon kell alapulnia, és összhangban 
kell állnia az összes nemzetközi emberi jogi normával. A nők jogai terén tapasztalható 
visszaesés közvetlen hatással van az EU-ban zajló, a demokrácia gyengítésére irányuló 
folyamatokra, mivel azokat a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat eszközként 
használó szereplők koordinálják az úgynevezett demográfiai célkitűzések elérése érdekében, 
hozzájárulva ezáltal a demokrácia és a személyes szabadságok gyengüléséhez. A szexuális és 
reproduktív egészség és jogok emberi jogi kérdésként elválaszthatatlanok a demokrácia 
kérdésétől, mivel az emberek közötti kapcsolatot szabályozó keretet képez, amelyet az emberi 

1https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_HU.html 
2https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_HU.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_HU.html


PE660.070v02-00 12/15 PR\1216841HU.docx

HU

jogok legmagasabb szintű védelme nélkül nem lehet teljesíteni. 

A szexuális és reproduktív egészség és jogok a tagállamok hatáskörébe tartoznak, így a 
tagállamok felelőssége, hogy biztosítsák a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokhoz való teljes körű hozzáférést. A szexuális és reproduktív jogokat 
a nemzetközi és európai emberi jogi jogszabályok3 emberi jogokként ismerik el, és a szexuális 
és reproduktív egészség és jogok megsértése az emberi jogok megsértésének számít. A 
szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatban a tagállamokban felmerülő 
valamennyi kihívás közös európai kihívást jelent. Ez nemcsak politikai és társadalmi kérdés 
az EU számára, hanem egészségügyi kérdés is, amelynek kezeléséhez egységes 
megközelítésre van szükség.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elismeri, hogy az egészséghez való jog4 részeként 
szükség van a szexuális és reproduktív egészséghez való egyetemes hozzáférésre, és 
megismétli az ICPD cselekvési programjában5 tett azon kötelezettségvállalást, hogy biztosítja 
a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférést. Nem azt kell megvitatni, hogy biztosítani kell-e a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz való hozzáférést, hanem azt, hogy milyen módon kell biztosítani a 
szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körének 
egyetemességét, hozzáférhetőségét és megfizethetőségét, megvédve az egészséghez való 
jogot. Ez a jelentés a szexuális és reproduktív egészség és jogok néhány kulcsfontosságú 
területére összpontosít, de az előadó hangsúlyozza, hogy néhány más, a szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos téma (pl. béranyaság), amelyeket e jelentés 
nem tárgyal részletesen, olyan aggályokat vet fel, amelyekkel foglalkozni kell, lehetőség 
szerint külön jelentésekben. 

Az ENSZ Népesedési Alapja6 szerint az átfogó szexuális nevelés a szexuális nevelés jogokon 
alapuló és a nemek közötti egyenlőségre összpontosító megközelítése. Tudományosan pontos 
információkat tartalmaz a humán fejlődésről, az anatómiáról és a reproduktív egészségről, 
valamint a fogamzásgátlásról, a szülésről és a szexuális úton terjedő fertőzésekről, köztük a 
HIV-ről. 

A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban című európai 
parlamenti állásfoglalás7 ösztönzi a tagállamokat, hogy vezessenek be az életkornak 
megfelelő, átfogó szexuális és párkapcsolati oktatást a fiatalok számára az iskolákban. Ez 
elengedhetetlen a szexuális és reproduktív egészség és jogok érvényesítéséhez, valamint a 
nemi alapú erőszak, a szexuális kizsákmányolás, a bántalmazás és az egészségtelen 
viselkedésformák leküzdéséhez a kapcsolatokban. Az átfogó szexuális neveléshez való teljes 
körű hozzáférés minden általános és középiskolában sürgetőbb, mint valaha, mivel a szexuális 
és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos félretájékoztatás egyre nagyobb számban 
fordul elő. Az egyik ilyen példa az OpenDemocracy által végzett vizsgálatból származik, 

3Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (A nők szexuális és reproduktív egészsége és jogai 
Európában), az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Európa Tanács, 2017, 
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 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_HU.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
https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_HU.html
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amely feltárta, hogy a nőket világszerte – az EU-t is beleértve – szándékosan 
félretájékoztatják annak érdekében, hogy megakadályozzák az abortuszhoz való 
hozzáférésüket8. Ez veszélyezteti a nők életét, és akadályozza a megalapozott döntéshez való 
jogukat, emellett eltér a demokrácia alapelveitől, valamint a szabadsághoz és a 
tájékozódáshoz való jogtól. A szándékos félretájékoztatási kampányok és erőfeszítések 
növekvő számának kezelése mellett az átfogó szexuális nevelés a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelem egyik eszközét is jelenti. 

A fogamzásgátlás lehetővé teszi az emberek számára, hogy megalapozott döntéseket 
hozzanak a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatban, és a WHO szerint9 a modern 
fogamzásgátló eszközök alkalmazása 2017-ben a becslések szerint 308 millió nem kívánt 
terhességet akadályozott meg. Az európai helyzet azt mutatja, hogy még mindig fejlesztésre 
van szükség, és a legfontosabb terület a hozzáférés biztosítása mindenki számára10. Az elmúlt 
években a legnagyobb figyelmet a HIV/AIDS-re fordították, miközben mind a családtervezés, 
mind a reproduktív egészség finanszírozása csökkent. Ez veszélyes, és súlyos 
következményekkel járhat11. A modern fogamzásgátlási módszerekhez való hozzáférés az 
egészséghez való alapvető jog részét képezi, ezért minden termékeny korú személy számára 
elérhetőnek kell lennie. 

A Reprodukciós Jogok Központja12 szerint a reproduktív korú nők 59%-a olyan országban él, 
amely széles körben engedélyezi az abortuszt, a nők 41%-a pedig korlátozó jogszabályok 
hatálya alatt él. Az EU-ban csak egy tagállam nem engedélyezi az abortuszt semmilyen 
körülmények között (Málta), egy pedig csak nagyon szűk feltételekkel, rendkívül korlátozó 
tendenciák mellett (Lengyelország). Ami aggodalomra ad okot, és határozott választ sürget az 
EU részéről, az a nők jogai, közöttük a biztonságos és legális abortuszhoz való, a támadások 
egyik fő célpontját képező jog terén történő nyilvánvaló visszaesés. A terhességmegszakítás 
korlátozása súlyos következményekkel jár. A WHO becslései szerint évente 25 millió nem 
biztonságos terhességmegszakításra kerül sor, amelyek gyakran halálos következményekkel 
járnak. A terhességmegszakításra vonatkozó jogi korlátozások nem eredményeznek kevesebb 
abortuszt, ehelyett arra kényszerítik a nőket, hogy a nem biztonságos terhességmegszakítási 
ellátásokhoz való folyamodással kockára tegyék életüket és egészségüket. A Guttmacher 
Intézet szerint a terhességmegszakítás aránya 1000 főből 37 azokban az országokban, 
amelyek tiltják az abortuszt, vagy csak a nők életének megmentése érdekében engedélyezik 
azt, míg a terhességmegszakítást széles körben lehetővé tevő országokban 1000-ből 34 fő. Ez 
statisztikailag nem szignifikáns különbség13. Az EU-ban mindez gyakran azt eredményezi, 
hogy a nők más tagállamokba utaznak abortusz igénybevétele céljából, veszélyeztetve ezzel 
egészségüket és életüket. 

A terhességmegszakításhoz való hozzáférés akadályokba ütközhet, még akkor is, ha a 
terhességmegszakítás lehetősége jogszerűen elérhető. Ez a szexuális és reproduktív egészség 
és jogok megsértéséhez vezet, amellett egyenlőtlenségeket is eredményez a nők jogainak 

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 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 

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
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
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érvényesítése terén szerte az EU-ban. Az egyik legproblémásabb akadály az orvosi ellátás 
személyes meggyőződésen alapuló megtagadása, amikor az egészségügyi szakemberek 
gyakran nem végeznek terhességmegszakítást személyes meggyőződésükre hivatkozva. Ez 
nemcsak az egészséghez és az orvosi eljárásokhoz való joguktól fosztja meg a nőket, hanem 
felveti a állami betegirányító rendszerek kérdését is. Az EP „Az egészségügyi ellátás 
lelkiismereti okokból történő megtagadásának hatásai a szexuális és reproduktív egészségre és 
jogokra” című tanulmánya14 szerint a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos nemzeti jogszabályok gyakran lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek 
számára, hogy ne nyújtsanak olyan árukat és szolgáltatásokat, amelyeket erkölcsi 
szempontból elleneznek, ideértve az abortuszt vagy fogamzásgátlási módszerek felírását, 
értékesítését vagy az azokkal kapcsolatos tanácsadást, megtagadva az olyan tevékenységben 
való részvételt, amelyet az adott személy összeegyeztethetetlennek tart vallási, erkölcsi, 
filozófiai vagy etikai meggyőződésével. Előrelépés lenne, ha ezt az orvosi ellátás 
megtagadásaként kezelnék, nem pedig az ellátás lelkiismereti okokból történő 
megtagadásaként. Számos tagállam (20+) rendelkezik a katonai szolgálat lelkiismereti okból 
történő megtagadásához való jogról, amelyet az ENSZ eszközei és az emberi jogok európai 
egyezménye is elismernek. Megjegyzendő azonban, hogy ez nem abszolút jog, és az EJEB 
úgy ítélte meg, hogy nem használható fel olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megakadályozására, amelyekre az emberek jogszerűen jogosultak. A gyakorlatban ez EU-
szerte naponta megtörténik – a nők nem élhetnek abortuszhoz való, jogszabályban biztosított 
jogukkal, mivel az egészségügyi személyzet megtagadja tőlük az orvosi ellátást, és az állami 
kórházak nem hoznak létre állami betegirányító rendszert. Ez nyilvánvaló és többdimenziós 
jogsértés, és a már megszerzett jog gyakorlásának gyakorlati megtagadása.

A jelentés egyik fő témája a tudományos eredményeken alapuló és magas színvonalú 
szülészeti ellátás. A WHO ajánlást adott ki a tiszteletteljes szülészeti ellátásra vonatkozóan, 
amely szerint oly módon kell megszervezni és biztosítani az ellátást minden nő számára, hogy 
megőrizze méltóságukat, magánéletüket és érvényesítse a titoktartást, biztosítsa a sérelemtől 
és a rossz bánásmódtól való mentességet, valamint lehetővé tegye a megalapozott döntést és a 
folyamatos támogatást a vajúdás és a szülés során. A gyermekágyi halandóság folyamatos 
probléma, különösen a kisebbségi és a veszélyeztetett csoportok esetében, és olyan 
helyzetekben, amikor a vajúdás során komplikációk merülnek fel, nő a súlyos megbetegedés 
és a halál kockázata. Az anyák halálának több mint egyharmada a vajúdás, a szülés vagy a 
közvetlenül a szülés utáni időszak során felmerülő komplikációknak tulajdonítható15. Ez 
rámutat, hogy ha mindenki számára minőségi szülészeti ellátást biztosítanak, az ilyen 
kockázatok megelőzhetők. Emberi jog az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint 
az embertelen és megalázó bánásmódtól való mentesség, és mindkettő a szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások legszűkebb körébe tartozik. 
Egyre több jelentés lát napvilágot a nők által a szülés alatt, valamint a terhesgondozás, a 
szülés közbeni és szülés utáni ellátás során tapasztalt erőszakról, valamint általában a 
nőgyógyászati és szülészeti erőszakról, amelyekkel foglalkozni kell. 

Ez a jelentés széles körű tájékoztatást nyújt majd a szexuális és reproduktív egészség és jogok 
helyzetéről az EU-ban, és célja, hogy megerősítse az EU elkötelezettségét az emberi jogok 

14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969

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://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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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védelme iránt, utalva az egészséghez, a testi és szellemi sérthetetlenséghez, az egyenlőséghez, 
a megkülönböztetésmentességhez, az egészséghez és az oktatáshoz való jogra. Újólag 
megerősíti, hogy a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférés 
megsértése vagy megtagadása az emberi jogok megsértésének és nemi alapú erőszaknak 
minősül, és mint ilyen, olyan európai kihívást jelent, amellyel foglalkozni kell, nem térve el 
az Európai Unió alapját képező értékektől és elvektől, azaz a demokrácia, az egyenlőség és az 
erőszakmentesség elveitől. 


