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Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet uppmanar EU att ge 

stöd till de drabbade länderna för att ge 

allmän tillgång till primärvård, inklusive 

mödravård före och efter förlossningen och 

diagnostisk testning för zikaviruset. 

Parlamentet uppmanar EU att stödja 

regeringarna i de drabbade länderna i 

arbetet med att erbjuda ett heltäckande 

paket med information och vård på 

området för sexuell och reproduktiv hälsa, 

inklusive familjeplaneringsmöjligheter, 

med tonvikt på tillgång till olika typer av 

preventivmetoder av hög kvalitet för alla 

kvinnor och tonårsflickor samt tillgång till 

säkra aborter, för att sätta stopp för den 

ökning av osäkra aborter som kan noteras 

sedan epidemin började. I detta 

sammanhang bör den nödvändiga dialogen 

om preventivmetoder och kvinnors och 

flickors rättigheter inledas med 

partnerländerna.  

19. Europaparlamentet noterar med oro 

att graviditet i många av de drabbade 

länderna inte alltid är ett frivilligt val, 

särskilt i de länder där sexuellt våld är 

vanligt förekommande. Parlamentet 

uppmanar EU att ge stöd till de drabbade 

länderna för att ge allmän tillgång till 

primärvård, inklusive mödravård före och 

efter förlossningen och diagnostisk testning 

för zikaviruset. Parlamentet uppmanar EU 

att stödja regeringarna i de drabbade 

länderna i arbetet med att erbjuda ett 

heltäckande paket med information och 

vård på området för sexuell och 

reproduktiv hälsa, inklusive 

familjeplaneringsmöjligheter, med tonvikt 

på tillgång till olika typer av 

preventivmetoder av hög kvalitet för alla 

kvinnor och tonårsflickor samt tillgång till 

säkra aborter, för att sätta stopp för den 

ökning av osäkra aborter som kan noteras 

sedan epidemin började. I detta 

sammanhang bör den nödvändiga dialogen 

om preventivmetoder och kvinnors och 

flickors rättigheter inledas med 

partnerländerna.  
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