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2014/2217(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 1a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea dwar is-Saħħa Pubblika, u 

b’mod partikolari l-Artikolu 168(7) 

tiegħu, li jiddikjara li "L-azzjoni ta' l-

Unjoni għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-

responsabbiltajiet ta' l-Istati Membri fir-

rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-

saħħa tagħhom, kif ukoll l-

organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-

saħħa u tal-kura medika",  

Or. en 
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2014/2217(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 19a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu 

dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u 

riproduttivi tal-10 ta’ Diëembru 2013
1 

1
 Testi adottati, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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2014/2217(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Aea (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Aea. billi l-formulazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politiki dwar is-

saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 

huma l-kompetenza tal-Istati Membri; 

Or. en 
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2014/2217(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 45 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

45. Isostni li n-nisa għandu jkollhom 

kontroll fuq id-drittijiet sesswali u 

riprodutttivi tagħhom, b’mod partikolari 

permezz ta’ aëëess faëli għall-

kontraëezzjoni u l-abort; jappoāāa 

għalhekk il-miŜuri u l-azzjonijiet meħuda 

biex itejbu l-aëëess tan-nisa għas-servizzi 

tas-saħħa sesswali u riproduttivi u biex 

iŜidu l-għarfien tan-nisa dwar id-drittijiet 

tagħhom u s-servizzi disponibbli; jistieden 

lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex 

jimplimentaw miŜuri u azzjonijiet li 

jqajmu kuxjenza fost l-irāiel dwar ir-

responsabilitajiet tagħhom fi kwistjonijiet 

sesswali u riproduttivi; 

45. Isostni, kif inhu ddikjarat mill-

Istituzzjonijiet Ewropej, inkluŜi l-

Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill 

Ewropew, li l-formulazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politiki dwar is-

saħħa u d-drittijiet sesswali u riprodutttivi 

huma l-kompetenza tal-Istati Membri u 

għalhekk jappoāāja l-miŜuri u l-azzjonijiet 

meħuda mill-Istati Membri biex itejbu l-

aëëess tan-nisa għas-servizzi tas-saħħa u 

biex iŜidu l-għarfien tan-nisa dwar id-

drittijiet tagħhom u s-servizzi disponibbli 

jappoāāja lill-Istati Membri fil-miŜuri u l-

azzjonijiet li jqajmu kuxjenza fost l-irāiel 

dwar ir-responsabilitajiet tagħhom fi 

kwistjonijiet sesswali u riproduttivi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 45a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 45a. Jinnota li l-formulazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politiki dwar is-

saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 

(SDSR) huma l-kompetenza tal-Istati 

Membri; jenfasizza, madankollu, li l-UE 

tista’ tikkontribwixxi għall-promozzjoni 

tal-aħjar prattika fost l-Istati Membri; 

Or. en 

 

 


