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4.3.2015 A8-0015/8 

Изменение  8 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид член 168 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно 

общественото здраве и по-специално 

параграф 7 от него, в който се 

посочва, че „действията на Съюза са 

съобразени с отговорностите на 

държавите членки що се отнася до 

определянето на тяхната здравна 

политика, както и в организирането 

и предоставянето на здравни услуги и 

медицински грижи“,  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Изменение  9 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 19 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид своята резолюция 

от 10 декември 2013 г. относно 

сексуалното и репродуктивното 

здраве и права 
1 

1
 Приети текстове, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 



 

AM\1052694BG.doc  PE550.016v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.3.2015 A8-0015/10 

Изменение  10 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ае а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aea. като има предвид, че 

формулирането и прилагането на 

политики в областта на сексуалното 

и репродуктивното здраве и права са 

от компетентността на държавите 

членки; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Изменение  11 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. подчертава факта, че жените 

трябва да разполагат с контрол върху 

сексуалното и репродуктивното си 

здраве и права, по-специално чрез 

улеснен достъп до противозачатъчни 

средства и аборт; поради това 

подкрепя мерките и действията, с 

които се цели подобряване на достъпа 

на жените до здравни услуги, свързани 

със сексуалното и репродуктивното 

здраве, и повишаване на осведомеността 

им за техните права и предлаганите 

услуги; призовава държавите членки и 

Комисията да предприемат мерки и 

действия за повишаване на 

осведомеността сред мъжете относно 

техните отговорности по сексуални и 

репродуктивни въпроси; 

45. както беше заявено от 

европейските институции, сред 

които Европейската комисия и 

Европейския съвет, подчертава факта, 

че формулирането и прилагането на 

политики в областта на сексуалното 

и репродуктивното здраве и права са от 

компетентността на държавите 

членки и следователно подкрепя 

мерки и действия, предприети от 

държавите членки, с които се цели 

подобряване на достъпа на жените до 

здравни услуги и повишаване на 

осведомеността им за техните права и 

предлаганите услуги; подкрепя 

държавите членки в мерките и 

действията за повишаване на 

осведомеността сред мъжете относно 

техните отговорности по сексуални и 

репродуктивни въпроси; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Изменение  12 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 45a. отбелязва, че формулирането и 

прилагането на политики в областта 

на сексуалното и репродуктивното 

здраве и права и на сексуалното 

образование са от компетентността 

на държавите членки; независимо от 

това подчертава, че ЕС може да 

допринесе за насърчаване на най-добри 

практики между държавите членки; 

Or. en 

 

 


