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4. 3. 2015 A8-0015/8 

Pozměňovací návrh  8 

Beatrix von Storch 

za výbor ECR 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 
Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 a (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na čl. 168 Smlouvy 

o fungování Evropské unie o veřejném 

zdraví a zejména na čl. 168 odst. 7 tohoto 

článku, který stanoví, že při činnosti Unie 

je uznávána odpovědnost členských států 

za stanovení jejich zdravotní politiky a za 

organizaci zdravotnictví a poskytování 

zdravotní péče, 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/9 

Pozměňovací návrh  9 

Beatrix von Storch 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení o sexuálním 

a reprodukčním zdraví a souvisejících 

právech ze dne 10. prosince 2013
1
 

 
1
Přijaté texty, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/10 

Pozměňovací návrh  10 

Beatrix von Storch 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ae a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aea. vzhledem k tomu, že formulování a 

provádění politik v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a souvisejících práv 

je pravomocí členských států; 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/11 

Pozměňovací návrh  11 

Beatrix von Storch 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. trvá na tom, že ženy musí samy 

rozhodovat o svém sexuálním a 

reprodukčním zdraví a o svých právech, 

a to zejména prostřednictvím snadného 

přístupu k antikoncepci a umělému 

přerušení těhotenství; podporuje tudíž 

opatření a kroky, jejichž cílem je zlepšit 

přístup žen ke službám v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví a podrobněji je 

informovat o jejich právech a o dostupných 

službách; vyzývá členské státy a Komisi, 

aby prováděly opatření a kroky s cílem 

zvyšovat povědomí mužů o jejich 

odpovědnosti v otázkách sexuality 

a reprodukce; 

45. v souladu s prohlášením evropských 

institucí včetně Evropské komise a 

Evropské rady trvá na tom, že formulování 

a provádění politik v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a souvisejících práv 

je pravomocí členských států, a že proto 

podporuje opatření a kroky členských 

států, jejichž cílem je zlepšit přístup žen ke 

službám v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a podrobněji je 

informovat o jejich právech a o dostupných 

službách; podporuje členské státy 

v přijímání opatření a podnikání kroků 

s cílem zvyšovat povědomí mužů o jejich 

odpovědnosti v otázkách sexuality 

a reprodukce; 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/12 

Pozměňovací návrh  12 

Beatrix von Storch 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. poznamenává, že formulování a 

provádění politik v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a souvisejících práv 

je pravomocí členských států; zdůrazňuje 

však, že EU může přispět k prosazování 

osvědčených postupů v rámci členských 

států; 

Or. en 

 

 


