
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

4.3.2015 A8-0015/8 

Ändringsförslag  8 
Beatrix von Storch 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 

2014/2217(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 1a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av artikel 168 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt, 

som rör folkhälsa, och särskilt artikel 

168.7, som fastställer att unionen ”ska 

respektera medlemsstaternas ansvar för 

att besluta om sin hälso- och 

sjukvårdspolitik samt för att organisera 

och ge hälso- och sjukvård”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Ändringsförslag  9 
Beatrix von Storch 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 

2014/2217(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 19a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av den 

10 december 2013 om sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter
1
, 

 
1
 Antagna texter, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Ändringsförslag  10 
Beatrix von Storch 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 

2014/2217(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Aea (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aea. Det hör till medlemsstaternas 

ansvarsområden att utforma och 

genomföra strategier för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter.  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Ändringsförslag  11 
Beatrix von Storch 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 

2014/2217(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 45 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet vidhåller att 

kvinnor måste ha rätt att råda över sina 

sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter, särskilt genom enkel tillgång 

till preventivmedel och abort. Parlamentet 

stöder därför åtgärder som förbättrar 

kvinnors tillgång till vårdtjänster för 

sexuell och reproduktiv hälsa och som 

ökar kvinnors kunskap om sina rättigheter 

och om tillgängliga tjänster. 

Medlemsstaterna och kommissionen 

uppmanas att vidta åtgärder och göra 

insatser för att göra männen mer medvetna 

om sitt ansvar för sexualitet och 

reproduktion. 

45. Europaparlamentet vidhåller i likhet 

med vad som tidigare uppgivits av 

kommissionen och rådet att det hör till 

medlemsstaternas ansvarsområden att 

utforma och genomföra strategier för 

sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter och stöder därför 

medlemsstaternas åtgärder för att 

förbättra kvinnors tillgång till vårdtjänster 

och som ökar kvinnors kunskap om sina 

rättigheter och om tillgängliga tjänster. 

Parlamentet stöder medlemsstaternas 

åtgärder och insatser för att göra männen 

mer medvetna om sitt ansvar för sexualitet 

och reproduktion. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Ändringsförslag  12 
Beatrix von Storch 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 

2014/2217(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 45a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 45a. Europaparlamentet konstaterar att 

även om det hör till medlemsstaternas 

ansvarsområden att utforma och 

genomföra strategier för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter och 

sexualundervisning kan EU bidra till att 

främja bästa praxis bland 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


