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4.3.2015 A8-0015/13 

Grozījums Nr.  13 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā 

2014/2217(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – Ħemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 168. pantu par 

sabiedrības veselību un jo īpaši 168. panta 

7. punktu, kurā noteikts, ka „Savienības 

rīcība respektē dalībvalstu atbildību par 

savas veselības politikas noteikšanu un 

veselības aprūpes pakalpojumu un 

medicīniskās aprūpes organizēšanu un 

sniegšanu”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Grozījums Nr.  14 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā 

2014/2217(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47.b atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – Ħemot vērā Parlamenta 2013. gada 

10. decembra rezolūciju par seksuālo un 

reproduktīvo veselību un ar to saistītām 

tiesībām
1
, 

________ 

1 PieĦemtie teksti, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Grozījums Nr.  15 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā 

2014/2217(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ad a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ada. tā kā Kairas Starptautiskās 

konferences par iedzīvotājiem un attīstību 

rīcības programmā ir sniegta seksuālās 

un reproduktīvās veselības un ar to 

saistīto tiesību definīcija;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Grozījums Nr.  16 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā 

2014/2217(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 42.a aicina dalībvalstis un to plašsaziĦas 

līdzekĜu reglamentējošās iestādes apsvērt 

vietu, kāda plašsaziĦas līdzekĜos un jo 

īpaši televīzijā gan kvantitatīvā, gan 

kvalitatīvā ziĦā tiek veltīta sievietēm, lai 

cita starpā nepieĜautu sievietes cieĦas 

aizskārumu, novērstu dzimumu stereotipu 

veidošanu un izskaustu visas tendences 

hiperseksualizēt mazas meitenes; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Grozījums Nr.  17 

Mariya Gabriel 

PPE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā 

2014/2217(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 43.a atzīmē, ka tādas politikas izstrāde un 

īstenošana, kura attiecas uz seksuālo un 

reproduktīvo veselību un ar to saistītām 

tiesībām un uz dzimumizglītību, ir 

dalībvalstu kompetencē; tomēr uzsver, ka 

ES var sekmēt paraugprakses veicināšanu 

starp dalībvalstīm; 

Or. en 

 

 


