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RECOMANDARE DE VOT 

La Raportul Stump privind selecția pre-natală pe criterii de sex (Prenatal sex 

selection, Doc. 12715) 

Raportor: D-na Doris Stump (Elveția), grupul Socialist, din partea Comisiei pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Raportul este programat pentru dezbatere și vot în 

data de marți, 4 octombrie 2011. Termen limită pentru amendamente: luni, 3 octombrie, 

16.00. 

 

Stimați reprezentanți ai României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,  

Asociația Pro-vita pentru Născuți și Nenăscuți – Filiala București și Asociația „Alianța 

Familiilor din România” vă solicită atenție sporită asupra raportului sus-menționat (am 

atașat o copie a acestuia, pentru conformitate) care îndeamnă la acțiune pentru combaterea 

avortului selectiv pe criterii de sex, foarte comun în țări asiatice (China, India) și în continuă 

răspândire în foste state sovietice din estul Europei, membre ale C.E. Această practică infamă 

a fost menționată de publicația The Economist
[1]

 sub denumirea „Gendercide”. 

Contrar unor informații din presă, raportorul nu recomandă ca toate țările membre ale 

Consiliului Europei să interzică accesul la procedurile care pot informa viitorii potențial 

părinți asupra sexului copilului lor nenăscut. Ceea ce solicită d-na Stump este monitorizarea 

atentă de către state a proporției de născuți vii, pentru ca orice dezechilibru nenatural să poată 

fi detectat. Acolo unde se observă o deviere semnificativă de la normă (care este de aprox. 

105 băieți la fiecare 100 de fete) este propus un set de măsuri care include refuzul dezvăluirii 

de către medic a sexului copilului, pentru a preveni avortul selectiv. 

Convenția asupra Drepturilor Omului și Biomedicinei (Convenția de la Oviedo)
[2]

 condamnă 

în mod specific avortul selectiv pe criterii de sex și specifică faptul că selecția pre-natală a 

sexului poate fi utilizată doar pentru a preveni grave boli ereditare care sunt caracteristice 

unui anumit sex. (N.B.: Semnatarii prezentei NU susțin sub nici o formă o astfel de practică a 

avortării copiilor bolnavi, pe care o consideră la fel de gravă). 

Considerând per ansamblu raportul ca pe unul pozitiv, atragem atenția asupra următoarelor 

secțiuni din proiectul de Rezoluție (sublinierile noastre) care neagă dreptul la viață al copiilor 

cu dizabilități moștenite genetic: 

„(7) In line with the Council of Europe Convention on Human Rights and 

Biomedicine (ETS No. 164), the Assembly believes that, in the context of assisted 

reproduction technologies such as preimplantation genetic diagnosis, prenatal sex 

selection should be resorted to only to avoid serious hereditary diseases linked to 

one sex.” 

http://www.provitabucuresti.ro/
http://www.alianta-familiilor.ro/
http://www.alianta-familiilor.ro/
http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/5/1.0.35/us/en-US/view.html#_edn1
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„(8.5) encourage national ethics bodies to elaborate and introduce guidelines for 

medical staff, discouraging prenatal sex selection by whatever method, unless 

justified for the prevention of serious sex-linked genetic diseases.” 

„(8.7) introduce legislation with a view to prohibiting sex selection in the context of 

assisted reproduction technologies and legal abortion, except when it is justified 

to avoid a serious hereditary disease.” 

De asemenea, în proiectul de Recomandare există o formulare pe care o considerăm 

periculoasă: 

„(3.3) step up efforts aimed at promoting the signature, ratification and 

implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating 

Violence against Women and Domestic Violence (CETS No. 210) and the European 

Convention on Human Rights and Biomedicine.” 

Întrucât Convenția asupra Drepturilor Omului și Biomedicinei (Convenția de la Oviedo) 

discriminează copiii nenăscuți în baza existenței unei malformații dobândite genetic, 

considerăm că prezența acesteia în textul final al Recomandării trebuie eliminată. 

În conformitate cu scopul organizațiilor noastre, de protejare a vieții umane nenăscute, vă 

adresăm următoarele recomandări în ce privește acest Raport: 

 Să respingeți sau să amendați clauzele periculoase pentru a proteja copiii 

nenăscuți, în special pe cei care au o malformație genetică specifică sexului lor; 

 Să votați împotriva Raportului, dacă prevederile negative nu sunt eliminate. 

  

 

[1]
 The worldwide war on baby girls, The Economist, 6 March 2010 

[2]
 CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING 

WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE, Council of Europe ETS No. 

164,  Article 14 
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