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4.3.2015 A8-0015/13 

Poprawka  13 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Postępy w zakresie równości kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. 

2014/2217(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 47 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając art. 168 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczący zdrowia publicznego, a 

zwłaszcza ust. 7 tego artykułu, który 

stanowi, Ŝe „[d]ziałania Unii są 

prowadzone w poszanowaniu obowiązków 

państw członkowskich w zakresie 

określania ich polityki dotyczącej zdrowia, 

jak równieŜ organizacji i świadczenia 

usług zdrowotnych i opieki medycznej”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Poprawka  14 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Postępy w zakresie równości kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. 

2014/2217(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 47 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 

grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 

w tej dziedzinie
1
, 

________ 

1Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Poprawka  15 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Postępy w zakresie równości kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. 

2014/2217(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A d a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  

 

 

 

Ada. mając na uwadze, Ŝe w programie 

działań kairskiej Międzynarodowej 

Konferencji na temat Ludności i Rozwoju 

znajduje się definicja zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 

w tej dziedzinie;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Poprawka  16 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

Marc Tarabella 

w imieniu grupy S&D 
 

Sprawozdanie A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Postępy w zakresie równości kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. 

2014/2217(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42a. wzywa państwa członkowskie i ich 

organy regulacji mediów do zwrócenia 

uwagi na miejsce kobiet w mediach, 

zwłaszcza w telewizji, zarówno pod kątem 

ilościowym, jak i jakościowym, i w 

szczególności do czuwania nad 

poszanowaniem godności kobiet, 

nierozpowszechniania stereotypów 

związanych z płcią oraz nieuczestniczenia 

w hiperseksualizacji małych dziewczynek; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Poprawka  17 

Mariya Gabriel 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Postępy w zakresie równości kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. 

2014/2217(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. zauwaŜa, Ŝe formułowanie i 

realizowanie polityki dotyczącej zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego, 

wiąŜących się z nim praw i edukacji 

seksualnej leŜy w zakresie kompetencji 

państw członkowskich; niemniej jednak 

podkreśla, Ŝe UE moŜe przyczyniać się do 

propagowania wśród państw 

członkowskich najlepszych praktyk; 

Or. en 

 

 


