
 

AM\1119834ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

10.3.2017 A8-0060/29 

Muudatusettepanek  29 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 a. kinnitab seoses ELi 2018. aasta 

eelarve kavandamise ja rakendamisega, et 

rakendades eriklausleid, milles 

käsitletakse Kairos toimunud elanikkonna 

ja arengu rahvusvahelisel konverentsil 

kokkulepitud sunni või sunniviisilisuse 

keeldu seksuaal- ja reproduktiivtervise 

ning abordi küsimustes, samuti 

õiguslikult siduvaid rahvusvahelisi 

inimõigustealaseid õigusakte, ühenduse 

õigustikku ja liidu poliitilisi pädevusi 

kõnealustes küsimustes, ei tohi liidu 

eelarvevahendeid ega liidu abi anda 

ühelegi asutusele, organisatsioonile ega 

programmile, mis edendab või toetab 

sellise tegevuse juhtimist või osaleb sellise 

tegevuse juhtimises, mis hõlmab 

niisuguseid inimõiguste rikkumisi nagu 

sundabort, naiste ja meeste 

sundsteriliseerimine, loote soo 

määramine, mis põhjustab sünnieelset 

soovalikut või imikute tapmist, ning 

surrogaatemadus; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/30 

Muudatusettepanek  30 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 b. nõuab tungivalt, et ELi 

institutsioonid austaksid ELi 2018. aasta 

eelarvet kavandades ja rakendades täiel 

määral reservatsioone, mida riiklikud 

valitsused väljendavad asjaomastes 

rahvusvahelistes lepingutes, 

konventsioonides ja programmides 

seksuaal- ja reproduktiivtervisega 

seonduvate õiguste, abordi, 

surrogaatemaduse ning abielu ja 

perekonna määratluse suhtes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/31 

Muudatusettepanek  31 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 c. palub, et ELi institutsioonid 

järgiksid ELi 2018. aasta eelarvet 

kavandades ja rakendades täiel määral 

elanikkonna ja arengu rahvusvahelise 

konverentsi tegevusprogrammi punkti 

8.25, milles sätestatakse järgmist: „Aborti 

ei tuleks mingil juhul propageerida 

pereplaneerimise vahendina. [...] 

Soovimatute raseduste ennetamist tuleb 

alati pidada esmatähtsaks ning tuleb teha 

kõik selleks, et kaoks vajadus abordi 

järele. Soovimatult rasestunud naistel 

peaks olema takistamatu juurdepääs 

usaldusväärsele teabele ja kaastundlikule 

nõustamisele. Kõik tervishoiusüsteemi 

raames võetavad meetmed või 

muudatused, mis on seotud abortidega, 

tuleb vastu võtta riiklikul või kohalikul 

tasandil kooskõlas riigisisese õigusloome 

protsessiga.“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/32 

Muudatusettepanek  32 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 d. kinnitab, et liit peab 2018. aasta 

eelarvet kavandades ja rakendades 

järgima Euroopa Liidu lepingu artikli 4 

lõiget 2, mis näeb ette järgmist: „Liit 

austab liikmesriikide võrdsust 

aluslepingute ees ning nende rahvuslikku 

identiteeti, mis on omane nende 

poliitilistele ja põhiseaduslikele 

põhistruktuuridele, sealhulgas 

piirkondlikule ja kohalikule 

omavalitsusele. Liit austab riigi 

põhifunktsioone, sealhulgas riigi 

territoriaalse terviklikkuse tagamist, 

avaliku korra säilitamist ja riigi 

julgeoleku kaitsmist. Eelkõige riigi 

julgeolek jääb iga liikmesriigi 

ainuvastutusse.“; 

Or. en 

 

 


