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4.3.2015 A8-0015/13 

Ændringsforslag  13 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 

2014/2217(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 47 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til artikel 168 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, der vedrører 

folkesundhed, og navnlig artikel 7 heri, 

hvoraf det fremgår, at "Unionens indsats 

respekterer medlemsstaternes ansvar for 

udformningen af deres sundhedspolitik 

samt for organisation og levering af 

sundhedstjenesteydelser og behandling på 

sundhedsområdet"; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Ændringsforslag  14 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 

2014/2217(INI) 

Forslag til beslutning 

Led 47 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 10. 

december 2013 om seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder
1
, 

________ 
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Ændringsforslag  15 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 

2014/2217(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A d a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  

 

 

 

Ada. der henviser til, at 

handlingsprogrammet fra den 

internationale Kairo-konference om 

befolkning og udvikling fastsætter en 

definition på seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Ændringsforslag  16 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

Marc Tarabella 

for S&D-Gruppen 
 

Betænkning A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 

2014/2217(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. opfordrer medlemsstaterne og deres 

medietilsynsførende organer til at 

overveje den plads, der – i både kvantitativ 

og kvalitativ forstand – gives til kvinder i 

medierne, ikke mindst for at undgå 

nedgørelse af den kvindelige værdighed, 

formidling af stereotype kønsopfattelser 

og for at modvirke enhver tendens til at 

overseksualisere små piger; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Ændringsforslag  17 

Mariya Gabriel 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 

2014/2217(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. bemærker, at udformning og 

implementering af politikker om seksuel 

og reproduktiv sundhed og rettigheder og 

om seksualoplysning henhører under 

medlemsstaternes kompetence; 

fremhæver ikke desto mindre, at EU kan 

bidrage til at fremme bedste praksis 

blandt medlemsstater; 

Or. en 

 

 


