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Ändringsförslag  1 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês 
Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0988/2015 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om förnyelsen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i 

utvecklingssamarbetet 

Förslag till resolution 
Punkt 17a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet förespråkar med 

kraft att EU:s och medlemsstaternas 

tillhandahållande av humanitärt bistånd 

inte ska vara föremål för restriktioner 

som påförts av andra partnergivare 

avseende nödvändig medicinsk 

behandling, inbegripet tillgång till säker 

abort för kvinnor och flickor som 

våldtagits i samband med väpnade 

konflikter, utan i stället ska följa 

internationell humanitär rätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0988/2015 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om förnyelsen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i 

utvecklingssamarbetet 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet erkänner hälsa som 

en mänsklig rättighet, och betonar vikten 

av allmän tillgång till hälso- och sjukvård 

och sjukförsäkring, inbegripet sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter, i enlighet 

med handlingsplanen från den 

internationella konferensen om befolkning 

och utveckling och Pekingplattformen. 

Parlamentet efterlyser i detta sammanhang 

ytterligare insatser för att öka kvinnors 

tillgång till hälsa och utbildning i 

hälsofrågor, familjeplanering, vård under 

graviditeten och sexuell och reproduktiv 

hälsa, främst genom att ta itu med målet att 

förbättra mödrahälsan, inbegripet minskad 

spädbarns- och barnadödlighet 

(millennieutvecklings mål nr 5), som i stort 

sett inte uppnåtts alls. Parlamentet påpekar 

att tillgång bidrar till uppnåendet av alla 

hälsorelaterade utvecklingsmål, och 

välkomnar i detta sammanhang i synnerhet 

rådets slutsatser från maj 2015. 

19. Europaparlamentet erkänner hälsa som 

en mänsklig rättighet, och betonar vikten 

av allmän tillgång till hälso- och sjukvård 

och sjukförsäkring, inbegripet sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter, i enlighet 

med handlingsplanen från den 

internationella konferensen om befolkning 

och utveckling och Pekingplattformen. 

Parlamentet efterlyser i detta sammanhang 

ytterligare insatser för att öka kvinnors 

tillgång till hälsa och utbildning i 

hälsofrågor, familjeplanering, vård under 

graviditeten och sexuell och reproduktiv 

hälsa, inbegripet tillgång till säkra och 

kostnadsfria aborter, främst genom att ta 

itu med målet att förbättra mödrahälsan, 

inbegripet minskad spädbarns- och 

barnadödlighet och undvikande av 

högriskförlossningar 

(millennieutvecklings mål nr 5), som i stort 

sett inte uppnåtts alls. Parlamentet påpekar 

att tillgång bidrar till uppnåendet av alla 

hälsorelaterade utvecklingsmål, och 

välkomnar i detta sammanhang i synnerhet 

rådets slutsatser från maj 2015. 
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