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4.3.2015 A8-0015/8 

Predlog spremembe  8 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 

2014/2217(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije o javnem 

zdravju, predvsem pa njegovega odstavka 

7, v katerem je določeno, da se pri 

dejavnosti Unije upošteva odgovornost 

držav članic za opredelitev njihove 

zdravstvene politike ter za organizacijo in 

zagotavljanje zdravstvenih storitev in 

zdravstvene oskrbe, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Predlog spremembe  9 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 

2014/2217(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. 

julija 2013
1
 o spolnem in reproduktivnem 

zdravju ter pravicah,
 

1
 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Predlog spremembe  10 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 

2014/2217(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ae a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aea. ker je oblikovanje in izvajanje politik 

o spolnem in reproduktivnem zdravju ter 

pravicah v pristojnosti držav članic; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Predlog spremembe  11 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 

2014/2217(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poudarja, da morajo imeti ženske 

nadzor nad svojim spolnim in 

reproduktivnim zdravjem in pravicami, 

zlasti z enostavnim dostopom do 

kontracepcije in splava; zato podpira 

ukrepe in dejavnosti za izboljšanje dostopa 

žensk do storitev spolnega in 

reproduktivnega zdravja ter za njihovo 

večjo ozaveščenost o pravicah in storitvah, 

ki so jim na razpolago; poziva države 

članice in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe 

za večjo ozaveščenost moških o njihovi 

odgovornosti v spolnih in reproduktivnih 

zadevah; 

45. poudarja, da je oblikovanje in izvajanje 

politik o spolnem in reproduktivnem 

zdravju ter pravicah v pristojnosti držav 

članic, kot so izjavile institucije EU, tudi 

Evropska komisija in Evropski svet, zato 

podpira ukrepe in dejavnosti držav članic 

za izboljšanje dostopa žensk do storitev 

spolnega in reproduktivnega zdravja ter za 

njihovo večjo ozaveščenost o pravicah in 

storitvah, ki so jim na razpolago; podpira 

države članice in ukrepe za večjo 

ozaveščenost moških o njihovi 

odgovornosti v spolnih in reproduktivnih 

zadevah; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Predlog spremembe  12 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 

2014/2217(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 45a. je seznanjen, da je oblikovanje in 

izvajanje politik o spolnem in 

reproduktivnem zdravju ter pravicah v 

pristojnosti držav članic; vseeno pa 

podarja, da Evropska unija lahko 

prispeva k spodbujanju dobre prakse 

držav članic; 

Or. en 

 

 


