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Amendamentul 8 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 
 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 
Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 

2014/2217 (INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere articolul 168 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la sănătatea publică și 
în special alineatul (168) alineatul (7) 
care prevede că „acțiunea Uniunii 
respectă responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește definirea 
politicii lor de sănătate, precum și 
organizarea și prestarea de servicii de 
sănătate și de îngrijire medicală”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Amendamentul 9 

Beatrix von Storch 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217 (INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 19 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere rezoluția sa din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente1;  

1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
4.3.2015 A8-0015/10 

Amendamentul 10 

Beatrix von Storch 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217 (INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aea. întrucât elaborarea și implementarea 
politicilor privind sănătatea sexuală și a 
reproducerii și a drepturilor aferente este 
de competența statelor membre; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Amendamentul 11 

Beatrix von Storch 
în numele Grupului ECR 

 

Report A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. insistă asupra faptului că femeile 
trebuie să aibă controlul asupra sănătății 
și drepturilor lor sexuale și reproductive, în 
special printr-un acces facil la 
contracepție și avort; sprijină așadar, 
măsurile și acțiunile menite să 
îmbunătățească accesul femeilor la 
serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă și informarea femeilor cu 
privire la drepturile lor și la serviciile 
disponibile; invită statele membre și 
Comisia să adopte măsuri și acțiuni prin 
care să facă bărbații conștienți de 

responsabilitățile lor în chestiunile sexuale 
și reproductive; 

45. insistă asupra faptului că, așa cum au 
declarat instituțiile europene, inclusiv 
Comisia Europeană și Consiliul 
European, formularea și implementarea 
politicilor privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente este o 
competență a statelor membre și, prin 
urmare, sprijină măsurile și acțiunile 

adoptate de statele membre pentru a 
îmbunătăți accesul femeilor la serviciile de 
sănătate și pentru a oferi femeilor o 
informare mai bună cu privire la 
drepturile lor și la serviciile disponibile; 

sprijină statele membre pentru adoptarea 
de măsuri și acțiuni prin care să facă 
bărbații conștienți de responsabilitățile lor 

în chestiunile sexuale și reproductive; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Amendamentul 12 

Beatrix von Storch 
în numele Grupului ECR 

 

Report A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 45a. remarcă faptul că elaborarea și 
implementarea politicilor privind 
sănătatea sexuală și a reproducerii și a 
drepturilor aferente este de competența 
statelor membre; subliniază, însă, că UE 
poate contribui la promovarea celor mai 
bune practici în rândul statelor membre; 

Or. en 

 
 


