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4.3.2015 A8-0015/13 

Alteração  13 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 47-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o artigo 168.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia relativo à saúde pública e, 

nomeadamente, o n.º 7, nos termos do 

qual «a ação da União respeita as 

responsabilidades dos Estados-Membros 

no que se refere à definição das respetivas 

políticas de saúde, bem como à 

organização e prestação de serviços de 

saúde e de cuidados médicos», 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Alteração  14 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 47-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua Resolução, de 10 

de dezembro de 2013, sobre saúde e 

direitos em matéria de sexualidade e de 

reprodução
1
, 

________ 

1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Alteração  15 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AD-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  

 

 

 

AD-A. Considerando que o Programa de 

Ação da Conferência Internacional do 

Cairo sobre População e Desenvolvimento 

refere uma definição de saúde e direitos 

em matéria de sexualidade e de 

reprodução;  

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Alteração  16 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

Marc Tarabella 

em nome do Grupo S&D 
 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Insta os Estados-Membros e as suas 

instâncias de regulação dos meios de 

comunicação social a prestarem atenção 

ao espaço dado às mulheres nos meios de 

comunicação social, nomeadamente 

televisivos, tanto quantitativa como 

qualitativamente, sobretudo zelando pelo 

respeito da dignidade das mulheres e pela 

não veiculação de estereótipos de género, 

e a não participarem na 

hipersexualização das raparigas; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Alteração  17 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género 

2014/2217(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Observa que a elaboração e 

execução de políticas relativas à saúde e 

aos direitos em matéria de sexualidade e 

de reprodução, bem como à educação 

sexual são competências dos 

Estados-Membros; salienta, contudo, que 

a UE pode contribuir para a promoção 

das melhores práticas entre os 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


