
 

 

RECOMANDARE DE VOT 
 

MÂINE, MARȚI 8 OCTOMBRIE, ORA 12.00 

RAPORTUL Antigoni PAPADOPOULOU A7-0245/2013 

GENICIDUL: FEMEILE LIPSĂ? 

 

Doamnelor și domnilor, 

Vă rugăm să acordați votul dvs. acestui excelent Raport, care se ocupă de o problemă 

extrem de gravă: absența a milioane de femei, în special în anumite țări mari din Asia, din 

cauza avortului selectiv pe criterii de sex și a infanticidului practicate în aceste țări, care 

favorizează supraviețuirea copilului de sex masculin. 

Genicidul, adică avortul selectiv pe criteriu de sex al fătului, este o problemă oriunde femeile 

însărcinate, din intenția lor sau sub presiunea anturajului, decid sau li se impune să nu nască 

fete. Acest fenomen impune costuri sociale și financiare pentru societate (dezechilibru 

demografic), tratament și terapie medicală a sindromului post-avort, un risc crescut de 

cancer și sinucidere pentru femeile afectate. 

Totuși, numite părți ale textului necesită clarificări: 

- Fie pentru că fac referire la un „drept”, inexistent în legislația internațională, la avort 

– vă rugăm VOTAȚI CONTRA §23/2 și §40/2.  

- Fie pentru utilizarea unui limbaj neclar sau contradictoriu, precum „nu prin 

impunerea de restricții asupra accesului la servicii și tehnologie de sănătate 

reproductivă” (§15) (exact aceasta s-a dovedit – prin limitarea utilizării ecografelor – 

una din cele mai eficiente măsuri de a reduce avortul selectiv în India) sau „avorturile 

forțate… fără consimțământul anterior și informat” (§34). (Cum ar putea cineva să 

consimtă la avortul forțat?!) - vă rugăm VOTAȚI CONTRA §15/2 și §34/2. 

De asemenea vă rugăm să SUSȚINEȚI adăugarea în text a AMENDAMENTELOR 1-5, 

care: 

- clarifică faptul că practica de selecție prenatală a sexului: trebuie exclusă din 

programele de asistență financiară a UE (AM5); nu este subiectul vreunui pretins 



„drept la avort” (AM 3) și este un motiv clar de apel la obiecția de conștiință pentru 

personalul medical și sanitar (AM4); 

- Atrag atenția asupra necesității protejării drepturilor copilului înainte de naștere, 

conform Convenției ONU asupra Drepturilor Copilului (AM2) și deciziei C-34/10 a 

Curții Europene de Justiție (AM1). 

În concluzie, vă recomandăm respectuos VOTUL PENTRU AM 1, 2, 3 4 și 5; respectiv 

CONTRA §15/2, §23/2, §34/2 și §40/2. Atasăm o listă de vot pentru informarea dvs. 

 

 

 Cu deosebită prețuire, 
 

Președinte 
Bogdan I. Stanciu 

 
 


