
SDSR formează unul din fundamentele sănataţii şi stării de bine a tuturor 
europenilor, de la acces la contracepţie şi servicii de avort, servicii de 
sănătate sexuală şi educaţie sexuală comprehensivă, la protecţie în 
faţa violenţei şi coerciţiei, fără a se face deosebire de gen sau orientare 
sexuală. Când accessul la SDSR este restricţionat, egalitatea de gen devine 
o imposibilitate. Din nefericire, în anul 2019, accesul la aceste drepturi variază 
semnificativ între Statele Membre (SM) UE, ceea ce îi afectează negativ 
mai ales pe cei aflaţi în cele mai vulnerabile situaţii. SDSR sunt din ce în ce 
mai ameninţate, odată cu creşterea mişcărilor iliberale îndreptate împotriva 
egalităţii de gen, drepturilor femeilor şi cele LGBT (acronim care se referă 

la comunitatea lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală și intersexuală), cât şi 
micşorarea spaţiului societăţii civile din UE.

Parlamentul European (PE) a fost in mod tradiţional instituţia UE care a 
apărat constant SDSR, şi aceasta trebuie să continue. Reprezentându-i 
pe europeni în mod direct, PE dispune de o voce specifică şi de 
responsabilitaţi în a se asigura ca UE acoperă acele subiecte importante 
pentru alegători. Potrivit Eurobarometrului din 2017, 91% dintre europeni 
consideră că egalitatea de gen este importantă pentru garantarea unei 
societăţi drepte şi democratice.

CUM PUTEŢI, CA MEMBRU AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN, SĂ 
LUPTAŢI PENTRU SĂNĂTATE ŞI DREPTURI 
SEXUALE ŞI REPRODUCTIVE (SDSR)?

Democratia, statul de drept şi 
drepturile omului
Drepturile fondatoare ale UE includ 

democraţia, statul de drept şi respectarea 
drepturilor omului. Prin articolul 7, UE poate 
monitoriza şi sancţiona în cele din urmă SM 
dacă acestea încalcă valorile UE. În 2017, 
Articolul 7 a fost activat împotriva Poloniei şi PE 
a adoptat o rezoluţie privitoare la situaţia statului 
de drept şi democraţiei, în care se solicita 
expres respectarea sănătaţii şi drepturilor 
sexuale şi reproductive ale femeilor. În 2018, 
pentru prima dată, PE a luat iniţiativa activării 
Articolului 7 împotriva Ungariei, printr-o rezoluţie 
ce conţinea recomandări vizând îmbunătăţirea 
egalităţii de gen în această ţară. La începutul 
anului 2019, membrii Parlamentului European 
(MPE) au susţinut o propunere a Comisiei 
Europene (CE) de a condiţiona accesul la 
fondurile UE de respectarea statului de drept.

Egalitatea de gen şi 
nediscriminarea
Egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi 

nediscriminarea sunt valori principale ale UE. 
Prin abordarea integrată a egalităţii de gen, UE 
intenţionează să promoveze egalitatea de gen 
în toate politicile sale. Principiul nediscriminării 
se aplică tuturor politicilor UE şi include 
combaterea discriminării pe criteriul de gen şi 

CUM POATE UE SĂ ASIGURE LIBERTATEA REPRODUCTIVĂ PENTRU TOŢI?

ȊN TIMP CE SDSR ŢIN PRIMORDIAL DE COMPETENŢA 
NAŢIONALĂ, UE CONTRIBUIE LA STRUCTURAREA 
DEZBATERII ŞI ADUCE SCHIMBAREA DE CARE E 
NEVOIE PENTRU A ȊMBUNĂTĂŢI VIEŢILE OAMENILOR.

orientare sexuală. UE finanţează organizaţii 
ce promovează nediscriminarea, egalitatea de 
gen şi combaterea violenţei de gen in Europa. 
Actualul Angajament Strategic al UE pentru 
Egalitatea de Gen şi Lista de Acţiuni pentru 
promovarea Egalităţii LGBTI trebuie sa fie înnoite 
de către viitoarea CE. PE şi câteva SM au cerut 
CE să adopte strategii mai comprehensive în 
domeniul egalităţii de gen şi LGBTI.

Drepturile omului şi politicile de 
dezvoltare în afara frontierelor UE
Prin politicile sale externe şi 

instrumente de finanţare, UE promovează şi 
protejează drepturile omului şi democraţia şi 
oferă sprijin în dezoltare şi ajutoare umanitare; 
protejează apărătorii drepturilor omului şi 
finanţează organizaţiile societăţii civile ce 
activează în domeniul apărării drepturilor 
omului, egalităţii de gen, accesului la SDSR şi 
împotriva violenţei de gen din ţările terţe.

Sănătatea publică
Strategia de Sănătate a UE este 
complementară politicilor naţionale 

de sănătate şi sprijină cooperarea dintre SM, 
axându-se pe îmbunătăţirea sănătăţii publice 
şi prevenirea bolilor, oferind acces egal la 
servicii de sănătate de calitate pentru toţi 
europenii şi promovând cercetarea şi bunele 

practici. UE finanţează proiecte de sănătate, 
o parte dintre ele fiind implementate de către 
ONGuri. În 2017, PE a solicitat UE şi SM să se 
asigure că nevoile specifice de sănătate ale 
femeilor şi persoanelor LGBTI sunt luate în 
considerare, şi a subliniat importanţa accesului 
la SDSR şi educaţiei sexuale comprehensive; 
în anul 2019 a solicitat UE să includă SDSR în 
Strategia sa pentru sănătatea publică.

Politicile sociale
Prin Pilonul European de Drepturi 
Sociale, UE intenţionează să 

promoveze oportunităţile egale şi combaterea 
discriminării şi să asigure protecţia şi incluziunea 
socială în întreaga UE. Recent, Preşedenţia 
Consiliului şi PE au încheiat o înţelegere cu 
privire la o directivă vizând echilibrarea raportului 
dintre viaţa privată şi muncă, intenţionând să 
încurajeze bărbaţii şi femeile sa împărtășească 
in mod egal responsabilităţile din viaţa de familie 
prin îmbunatăţirea concediului parental.

Tineret
În Strategia sa de Tineret 2019-2027, 
UE se focalizează specific pe tinerii 

cu risc de marginalizare şi discriminare şi 
menţionează nevoia de ghidare şi de sprijin 
în ceea ce privește sănătatea şi relaţiile 
acestora. PE a solicitat în nenumărate rânduri 
SM să asigure accesul la educaţie sexuală 
comprehensivă. Aceasta este esenţială 
pentru ca tinerii să-şi dezvolte deprinderi de 
viaţă care să conducă la relaţii mai sănătoase 
şi mai sigure, bazate pe egalitate şi respect.

EUROPENII MERITĂ SĂ AIBĂ O VIAŢĂ REPRODUCTIVĂ 
LIBERĂ ŞI SIGURĂ

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80678
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23011/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en#fragment2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0028&language=EN&ring=A8-2016-0380
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0111+0+DOC+PDF+V0//EN
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_fr


PARLAMENTUL EUROPEAN, UN BRAŢ 
LEGISLATIV PUTERNIC
 

Monitorizare
În septembrie şi octombrie, veţi avea un rol important în a adresa 
întrebări celor propuşi pentru poziţia de Comisari şi în a aproba sau 
nu nominalizarea acestora. Pe durata mandatului dumneavoastră, 
veţi avea capacitatea de monitorizare a performanţelor CE. Puteţi de 
pildă adresa întrebări parlamentare către CE pentru a cere informaţii 
şi clarificări cu privire la implementarea politicilor. În 2016, MPE Heidi 
Hautala a întrebat CE despre finanţarea accesului la contracepţie în 
cooperarea pentru dezvoltare. CE a anunţat în raspunsul său alocarea 
a 30 milioane de euro în 2016-2017 pentru activitatea organizaţiilor 
axate pe egalitatea de gen, inclusiv sănătatea sexuală şi reproductivă.

Puteri bugetare
Unul din rolurile cele mai importante ale PE este să voteze Bugetele 
anuale ale UE şi Cadrul Financiar Multianual (CFM). MPE au obţinut 
creşteri ale bugetelor anuale destinate susţinerii SSR în politica de 
dezvoltare. PE a adoptat deja poziţii ambiţioase pentru CFM 2021-2027 
cu privire la politica de dezvoltare şi la instrumentele pentru drepturile 
omului, dar bugetele alocate în noul CFM vor fi convenite de noul PE. 
Astfel, veţi juca un rol cheie în asigurarea creşterii financiare pentru 
SDSR, drepturile femeilor, egalitatea de gen şi societatea civilă.

Unde puteţi avea cea mai mare influenţă
Puteţi opta pentru a deveni membru/ă în cele mai relevante Comitete 
pentru SDSR şi egalitate de gen: Comitetele petru Drepturile Femeii şi 
Egalităţii de Gen; Dezvoltare; Libertăţi civile; Justiţie şi Afaceri Interne; 
şi cel de Bugete. Puteţi deveni, de asemenea, membru/ă în Intergroup-
uri ori reţele, în principal cele vizând SDSR şi drepturile LGBTI.

PUTEȚI ADUCE SDSR ÎN LUMINA 
REFLECTOARELOR ȘI DENUNȚA COERCIȚIA 
REPRODUCTIVĂ

Prin votarea includerii limbajului progresiv în rapoarte, publicând 
studii sau organizând evenimente, puteţi aduce vizibilitate politică 
sănătaţii şi drepturilor sexuale şi reproductive, denunța schimbări 
regresive, încuraja luarea de măsuri și promova cele mai bune practici.

• Parlamentul European invită în mod regulat UE să susțină SDSR în 
acţiunile sale externe. De exemplu, în poziția sa privind Consensul 
European pentru Dezvoltare, Parlamentul European a solicitat “accesul 
universal la servicii accesibile, informații şi educaţie cuprinzătoare și de 
înaltă calitate privind SSR și servicii de planificare familială”.

• De asemenea, PE susține SDSR în cadrul UE. În raportul său privind 
Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei, PE a afirmat puternic că 
negarea SDRS, inclusiv a avortului, a fost o formă de violenţă împotriva 
femeilor, a reiterat faptul că femeile și fetele trebuie sa aibă control 
asupra corpului și sexualității lor, a cerut Statelor Membre să garanteze 
accesul la întreaga gamă de SDSR și să pună în aplicare Convenția 
de la Istanbul; limbaj reiterat în raportul privind situația drepturilor 
fundamentale în cadrul UE în 2017.

• Recent, deputații europeni au adoptat o rezoluție denunțând atacurile 
împotriva drepturilor femeilor și a egalității de gen în UE (2019).

• Parlamentul European a publicat studii privind atacurile împotriva 
drepturilor femeilor și egalităţii de gen în UE (2018); SDSR și impactul 
atunci cand se refuză servicii medicale pe baza credințelor personale 
(2018); drepturile femeilor în Balcanii de Vest, cu o secțiune specifică 
privind SDSR (2018); și utilizarea fondurilor UE pentru promovarea 
egalității de gen (2016) și pentru a lupta împotriva violenței îndreptate 
către femei și fete (2018).

• Deputații europeni au organizat audieri publice cu privire la atacurile 
împotriva drepturilor reproductive în Europa cu 100 de deputați europeni 
semnând un manifest (2018); și o audiere privind accesul la SDSR în 
Europa Centrală și de Est (2015).

MODUL ÎN CARE TU, CA MPE, POŢI SĂ SUSŢII LIBERTATEA, 
SIGURANŢA ŞI DEMNITATEA REPRODUCTIVĂ

CA MPE, VĂ ÎNDEMNĂM SĂ UTILIZAŢI TOATE ACESTE 
OPORTUNITĂŢI PENTRU A ASIGURA CĂ TOŢI EUROPENII POT 
DUCE O VIAŢA REPRODUCTIVĂ LIBERĂ ŞI SIGURĂ ŞI PENTRU 
A PUNE CAPĂT COERCIŢIEI REPRODUCTIVE.

WE CARE. FOR REPRODUCTIVE FREEDOM AND SAFETY. 
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