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4.3.2015 A8-0015/8 

Alteração  8 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 1-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o artigo 168.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia relativo à saúde pública e, 

nomeadamente, o n.º 168, n.º 7, nos 

termos do qual «a ação da União respeita 

as responsabilidades dos 

Estados-Membros no que se refere à 

definição das respetivas políticas de 

saúde, bem como à organização e 

prestação de serviços de saúde e de 

cuidados médicos», 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Alteração  9 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 19-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução sobre 

saúde e direitos sexuais e reprodutivos, de 

10 de dezembro de 2013
1
,  

 
1
 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Alteração  10 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Ae-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Ae-A. Considerando que a formulação de 

políticas em matéria de saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos é uma competência 

dos Estados-Membros; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Alteração  11 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Insiste na necessidade de as mulheres 

terem o controlo dos seus direitos sexuais 

e da saúde reprodutiva, designadamente 

graças a um acesso facilitado à 

contraceção e ao aborto; apoia, por 

conseguinte, medidas e ações que visem 

melhorar o acesso das mulheres a serviços 

de saúde sexual e reprodutiva e esclarecê-

las sobre os seus direitos e os serviços ao 

seu dispor; convida os Estados-Membros e 

a Comissão a adotarem medidas e ações 

destinadas a sensibilizar os homens para as 

suas responsabilidades em matéria sexual e 

reprodutiva; 

45. Sustenta, tal como declarado pelas 

instituições europeias, nomeadamente a 

Comissão Europeia e o Conselho 

Europeu, que a formulação e a execução 

de políticas em matéria de saúde e de 

direitos sexuais e reprodutivos são da 

competência dos Estados-Membros, pelo 

que apoia medidas e ações levadas a cabo 

pelos Estados-Membros que visem 

melhorar o acesso das mulheres a serviços 

de saúde sexual e reprodutiva e esclarecê-

las sobre os seus direitos e os serviços ao 

seu dispor; apoia os Estados-Membros na 

adoção de medidas e ações destinadas a 

sensibilizar os homens relativamente às 

suas responsabilidades em matéria sexual e 

reprodutiva; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Alteração  12 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 45-A. Faz notar que a formulação de 

políticas em matéria de saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos é uma competência 

dos Estados-Membros; salienta, no 

entanto, que UE pode contribuir para a 

promoção de práticas de excelência entre 

os Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


