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4.3.2015 A8-0015/13 

Изменение  13 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 47 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид член 168 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно 

общественото здраве и по-специално 

параграф 7 от него, в който се 

посочва, че „действията на Съюза са 

съобразени с отговорностите на 

държавите членки що се отнася до 

определянето на тяхната здравна 

политика, както и в организирането 

и предоставянето на здравни услуги и 

медицински грижи“,  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Изменение  14 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 47 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята резолюция 

от 10 декември 2013 г. относно 

сексуалното и репродуктивното 

здраве и права
1
, 

________ 
1
 Приети текстове, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Изменение  15 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Aг a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  

 

 

 

Ага. като има предвид, че програмата 

за действие на Международната 

конференция за населението и 

развитието (МКНР), приета в Кайро,  

дава определение за сексуално и 

репродуктивно здраве и права;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Изменение  16 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

Марк Тарабела 

от името на групата S&D 
 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. призовава държавите членки и 

техните органи за медийно 

регулиране да обърнат внимание на 

мястото, отделено на жените в 

медиите, особено телевизионните, 

както в количествено, така и в 

качествено отношение, не на 

последно място с цел да се 

предотврати оскърбление на 

достойнството на жените, да се 

избегне предаване на стереотипите, 

основани на пола, както и да се 

ограничи всяка тенденция за 

хиперсексуализирането на малките 

момичета; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Изменение  17 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0015/2015 

Марк Тарабела 

Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 

2013 г. 

2014/2217(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43a. отбелязва, че формулирането и 

прилагането на политики в областта 

на сексуалното и репродуктивното 

здраве и права и на сексуалното 

образование са от компетентността 

на държавите членки; независимо от 

това подчертава, че ЕС може да 

допринесе за насърчаване на най-добри 

практики между държавите членки; 

Or. en 

 

 


