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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

4. 3. 2015 A8-0015/13 

Pozměňovací návrh  13 

Mariya Gabriel 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 
Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 47 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na článek 168 Smlouvy 

o fungování Evropské unie o veřejném 

zdraví, a zejména na odstavec 7 tohoto 

článku, který stanoví, že „při činnosti 

Unie je uznávána odpovědnost členských 

států za stanovení jejich zdravotní politiky 

a za organizaci zdravotnictví 

a poskytování zdravotní péče“, 

  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4. 3. 2015 A8-0015/14 

Pozměňovací návrh  14 

Mariya Gabriel 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 47 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své usnesení ze dne 10. 

prosince 2013 o sexuálním a 

reprodukčním zdraví a souvisejících 

právech
1
, 

________ 
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0548. 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/15 

Pozměňovací návrh  15 

Mariya Gabriel 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ad a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  

 

 

 

Ada. vzhledem k tomu, že akční program 

Mezinárodní konference o populaci a 

rozvoji v Káhiře uvádí definici sexuálního 

a reprodukčního zdraví a souvisejících 

práv;  

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/16 

Pozměňovací návrh  16 

Mariya Gabriel 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  42a. vyzývá členské státy a jejich 

regulační orgány pro sdělovací 

prostředky, aby věnovaly pozornost 

postavení žen ve sdělovacích prostředcích, 

zejména v televizi, a to jak z 

kvantitativního, tak z kvalitativního 

hlediska, a aby zejména dbaly na 

respektování důstojnosti žen, na nešíření 

genderových stereotypů a na to, aby 

nedocházelo k hypersexualizaci dívek; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0015/17 

Pozměňovací návrh  17 

Mariya Gabriel 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. konstatuje, že formulování a 

provádění politik v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a souvisejících práv 

a v oblasti sexuální výchovy je pravomocí 

členských států; zdůrazňuje však, že EU 

může přispět k prosazování osvědčených 

postupů v rámci členských států; 

  

Or. en 

 

 


