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Pozmeňujúci návrh 1
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Medzinárodnú 
konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), 
ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a na 
jej akčný program,

— so zreteľom na Medzinárodnú 
konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), 
ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a na 
jej akčný program a výsledky jej 
hodnotiacich konferencií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Medzinárodnú 
konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), 
ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a na 
jej akčný program,

— so zreteľom na Medzinárodnú 
konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), 
ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a na 
jej akčný program a výsledky jej 
hodnotiacich konferencií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na ustanovenia 
Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji (ICPD), podľa ktorých má 
„každý právo na slobodu a osobnú 
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bezpečnosť“,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 4
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na vyhlásenie samitu 
v Nairobi o ICPD 25 z 1. novembra 2019 
s názvom „Urýchlenie prísľubu“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na vyhlásenie samitu 
v Nairobi o ICPD 25 z 1. novembra 2019 
s názvom „Urýchlenie prísľubu“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na vyhlásenie samitu 
ICPD 25 v Nairobi: „Urýchlenie 
prísľubu“,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Pekinskú akčnú 
platformu a výsledky jej hodnotiacich 
konferencií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— zdôrazňujúc, že dohoda 
dosiahnutá na Medzinárodnej konferencii 
o populácii a rozvoji (ICPD) zostáva aj 
naďalej pevným základom pre riešenie 
nových výziev v rámci konsenzuálneho 
procesu, ktorý každej vláde poskytuje 
rovnaké príležitosti na rokovanie 
o všeobecne prijateľnom dokumente 
v OSN,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 9
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na vnútroštátne 
a partnerské záväzky, ako aj spoločné 
akcie na samite v Nairobi o ICPD 25 
s názvom „Urýchlenie prísľubu“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na 
ottawské vyhlásenie o záväzkoch, ktoré 
bolo prijaté na siedmej Medzinárodnej 
konferencii poslancov o vykonávaní 
(IPCI) akčného plánu Medzinárodnej 
konferencie o populácii a rozvoji (ICPD), 
ktorá sa konala 22. – 23. októbra 2018 
v Ottawe v Kanade,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Citácia 1 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— zdôrazňujúc, že žiadne 
medzinárodné právo na umelé prerušenie 
tehotenstva neexistuje, a že sa 
v medzinárodnom práve jasne stanovuje, 
že „každý má právo na život, slobodu 
a osobnú bezpečnosť“ (článok 3 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv),
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 12
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Pekinskú akčnú 
platformu a výsledky jej hodnotiacich 
konferencií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Pekinskú akčnú 
platformu a výsledky jej hodnotiacich 
konferencií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky atlas 
antikoncepcie z rokov 2017, 2018 a 2019, 
ktorý hodnotí prístup k antikoncepcii 
v rámci geografickej Európy a ktorý 
v tejto súvislosti zdôrazňuje nerovnosti 
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v celej Európe, pričom zároveň poukazuje 
na skutočnosť, že potreba antikoncepcie 
v niektorých častiach Európy zostala bez 
povšimnutia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky atlas 
antikoncepcie z rokov 2017, 2018 a 2019, 
ktorý hodnotí prístup k antikoncepcii 
v rámci geografickej Európy, a ktorý 
v tejto súvislosti zdôrazňuje nerovnosti 
v celej Európe a to, že neuspokojená 
potreba antikoncepcie v niektorých 
častiach Európy zostala bez povšimnutia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v roku 2019 uplynulo 25 
rokov od Medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji (ICPD) v Káhire, kde 
179 vlád prijalo akčný program ICPD, 
v ktorom bol vyhlásený globálny záväzok 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv (SRZP) a dosiahol sa 
konsenzus postaviť individuálne práva 
a dobré životné podmienky do centra 
agendy pre reprodukčné zdravie 

A. keďže v roku 2019 uplynulo 25 
rokov od Medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji (ICPD) v Káhire, kde 
179 vlád prijalo akčný program ICPD, 
v ktorom bol vyhlásený globálny záväzok 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv (SRZP) v súlade 
s Pekinskou akčnou platformou a akčným 
programom ICPD a dosiahol sa konsenzus 
postaviť individuálne práva a dobré životné 
podmienky do centra agendy 
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a demografického plánovania; pre reprodukčné zdravie a demografického 
plánovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v roku 2019 uplynulo 25 
rokov od Medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji (ICPD) v Káhire, kde 
179 vlád prijalo akčný program ICPD, 
v ktorom bol vyhlásený globálny záväzok 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv (SRZP) a dosiahol sa 
konsenzus postaviť individuálne práva 
a dobré životné podmienky do centra 
agendy pre reprodukčné zdravie 
a demografického plánovania;

A. keďže v roku 2019 uplynulo 25 
rokov od Medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji (ICPD) v Káhire, kde 
179 vlád prijalo akčný program ICPD, 
v ktorom bol vyhlásený globálny záväzok 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv (SRZP) a upevnil sa 
konsenzus postaviť práva jednotlivca 
a dobré životné podmienky do centra 
agendy pre reprodukčné zdravie 
a demografického plánovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže akčný program zaradil 
plánovanie rodičovstva do kontextu 
komplexnej starostlivosti o reprodukčné 
zdravie a vyzval vlády, aby poskytli prístup 
k službám, ako je predpôrodná 
a postnatálna starostlivosť, bezpečný 
pôrod, liečba neplodnosti, bezpečné umelé 
prerušenie tehotenstva (v prípadoch, keď 
je legálne), riešenie následkov neodborne 
vykonaného umelého prerušenia 

B. keďže akčný program zaradil 
plánovanie rodičovstva do kontextu 
komplexnej starostlivosti o reprodukčné 
zdravie a vyzval vlády, aby poskytli prístup 
k službám, ako je predpôrodná 
a postnatálna starostlivosť, bezpečný 
pôrod, liečba neplodnosti, prevencia 
neželaného alebo skorého tehotenstva, 
liečba infekcií reprodukčného systému 
a sexuálne prenosných infekcií, rakoviny 



PE644.787v01-00 10/104 AM\1193629SK.docx

SK

tehotenstva, liečba infekcií reprodukčného 
systému a sexuálne prenosných infekcií, 
rakoviny prsníka a rakoviny 
reprodukčného systému, a to aj pokiaľ ide 
o prístup k informáciám, vzdelávaniu 
a poradenstvu v oblasti sexuality, 
reprodukčného zdravia a zodpovedného 
rodičovstva, pričom je potrebné uznať, že 
prevencia rodovo motivovaného násilia 
a iných škodlivých praktík musí byť 
neoddeliteľnou súčasťou primárnej 
zdravotnej starostlivosti;

prsníka a rakoviny reprodukčného systému, 
a to aj pokiaľ ide o prístup k informáciám, 
vzdelávaniu a poradenstvu v oblasti 
sexuality, reprodukčného zdravia 
a zodpovedného rodičovstva, pričom je 
potrebné uznať, že prevencia rodovo 
motivovaného násilia a iných škodlivých 
praktík musí byť neoddeliteľnou súčasťou 
primárnej zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu, ako aj 
úmrtnosti matiek a novorodencov a HIV 
sa zaoberalo v rámci cieľa udržateľného 
rozvoja č. 3 a rodovo motivovanému 
násiliu, ako aj škodlivým praktikám sa 
zaoberalo v rámci cieľa udržateľného 
rozvoja č. 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže ciele udržateľného rozvoja 
si zároveň vyžadujú zabezpečenie 
všeobecne dostupnej zdravotnej 
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starostlivosti, a to najmä umožnením 
prístupu ku kvalitným základným 
zdravotníckym službám a bezpečným, 
účinným a cenovo dostupným liekom 
a vakcínam pre všetkých; keďže zaručenie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv, ako aj práv a slobôd žien 
rozhodovať o svojom tele a živote je 
základnou podmienkou pre dosiahnutie 
ďalších cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 
v mnohých krajinách stále odopierané;

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri na celom svete 
potvrdili záväzok plniť program v oblasti 
SRZP, keďže sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva sú v mnohých krajinách 
stále odopierané; keďže akčný program 
ICPD je univerzálnym dokumentom, ktorý 
sa musí uplatňovať v Európskej únii aj 
mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri na celom svete 
potvrdili záväzok plniť program v oblasti 
SRZP, keďže sexuálne a reprodukčné 
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v mnohých krajinách stále odopierané; zdravie a práva sú v mnohých krajinách 
stále odopierané; keďže akčný program 
ICPD je univerzálnym dokumentom, ktorý 
sa musí uplatňovať v Európskej únii aj 
mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 
v mnohých krajinách stále odopierané;

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP na celom 
svete, keďže sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva sú v mnohých krajinách 
stále odopierané; keďže akčný program 
ICDP je univerzálnym dokumentom, ktorý 
by sa mal uplatňovať aj na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 
v mnohých krajinách stále odopierané;

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri obnovili dialóg 
na tému sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, keďže sexuálne a reprodukčné 
zdravie a reprodukčné práva sú v mnohých 
krajinách stále kontroverznou otázkou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
sú v mnohých krajinách stále odopierané;

C. keďže stanovenie programu 
v oblasti SRZP je v kompetencii 
jednotlivých štátov a Európska únia by 
v tejto súvislosti nemala vyvíjať nátlak;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 26
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 
v mnohých krajinách stále odopierané;

C. keďže 25. výročie je príležitosťou, 
aby vlády a ďalší aktéri potvrdili záväzok 
plniť program v oblasti SRZP, keďže 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú 
v mnohých rozvojových krajinách stále 
odopierané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Robert Biedroń, Norbert Neuser, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže populačné trendy budú 
zásadne ovplyvňovať možnosti budúceho 
rozvoja, s ktorými je úzko spojené aj 
presadzovanie rodovej rovnosti, práv 
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v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a udržateľnej veľkosti rodiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže nárast obyvateľstva 
subsaharskej Afriky nezodpovedá jej 
úrovni hospodárskeho rastu, čo 
pre Afriku, ako aj pre Európsku úniu, 
predstavuje skutočný problém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže táto skutočnosť prináša 
nové výzvy v súvislosti 
so zamestnanosťou, potravinovou 
bezpečnosťou, zachovávaním 
vnútroštátnych zdrojov, zmenou klímy 
a masovou migráciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže udržateľný rast a rozvoj si 
môže udržať krok s takýmto rýchlym 
rastom populácie iba v prípade, že si ženy 
budú samé môcť vymedziť vlastnú úlohu 
v spoločnosti;

E. keďže udržateľný rast a rozvoj si 
môže udržať krok s takýmto rýchlym 
rastom populácie iba v prípade, že ženy 
budú mať úplnú kontrolu nad svojím 
telom, zdravím a plodnosťou a budú si 
môcť samé vymedziť vlastnú úlohu 
v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže zvyšovanie dostupnosti 
a vznik nových metód antikoncepcie 
výrazne pomohli ženám pri plánovaní 
tehotenstva, a tým aj vo všetkých 
ostatných aspektoch života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže vďaka inováciám 
moderných metód antikoncepcie sa ich 
používanie stalo pohodlnejším a znížili sa 
ich vedľajšie účinky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže do roku 2015 poskytlo 
podporu v oblasti plánovania rodičovstva 
až 94 % vlád;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže celosvetový podiel žien 
vo vzťahu, ktoré uviedli, že používajú 
antikoncepciu, v rokoch 1970 až 2015 
vzrástol z 36 % na 64 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže prístup žien k službám 
v oblasti reprodukčného zdravia je 
nevyhnutný na to, aby mohli využívať 
svoje reprodukčné práva; keďže „prístup“ 
znamená, že služby sú nielen dostupné, 
ale že sa zároveň odstránia sociálne, 
hospodárske a akékoľvek iné prekážky 
brániacemu tomuto prístupu;

vypúšťa sa
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 36
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže prístup žien k službám 
v oblasti reprodukčného zdravia je 
nevyhnutný na to, aby mohli využívať 
svoje reprodukčné práva; keďže „prístup“ 
znamená, že služby sú nielen dostupné, ale 
že sa zároveň odstránia sociálne, 
hospodárske a akékoľvek iné prekážky 
brániacemu tomuto prístupu;

F. keďže prístup žien k službám 
v oblasti reprodukčného zdravia je 
nevyhnutný na to, aby mohli využívať 
svoje reprodukčné práva; keďže „prístup“ 
znamená, že služby sú nielen dostupné, ale 
že sa zároveň odstránia sociálne, 
hospodárske a akékoľvek iné prekážky, 
vrátane ideologických, brániace tomuto 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže prístup žien k službám 
v oblasti reprodukčného zdravia je 
nevyhnutný na to, aby mohli využívať 
svoje reprodukčné práva; keďže „prístup“ 
znamená, že služby sú nielen dostupné, ale 
že sa zároveň odstránia sociálne, 
hospodárske a akékoľvek iné prekážky 
brániacemu tomuto prístupu;

F. keďže prístup žien k službám 
v oblasti reprodukčného zdravia je 
nevyhnutný na to, aby mohli využívať 
svoje reprodukčné práva; keďže „prístup“ 
znamená, že prostriedky a služby sú nielen 
dostupné, ale že sa zároveň odstránia 
sociálne, právne, hospodárske a akékoľvek 
iné prekážky brániace tomuto prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jadwiga Wiśniewska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. pripomína, že v odseku 8.25 
Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji (IDCP) sa uvádza, že umelé 
prerušenie tehotenstva by sa v žiadnom 
prípade nemalo presadzovať ako metóda 
plánovania rodičovstva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 39
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (moderná 
antikoncepcia, primeraná predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode) je 
v súčasnosti vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (komplexná 
sexuálna výchova, služby v oblasti 
plánovania rodičovstva, moderná 
antikoncepcia, bezpečná a legálna 
starostlivosť po umelom prerušení 
tehotenstva, primeraná predpôrodná 
a postnatálna starostlivosť, asistencia pri 
pôrode) je v súčasnosti vo väčšine 
rozvojových krajín vo všeobecnosti 
najmenej prístupná pre 20 % 
najchudobnejších domácností a najviac 
prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností; keďže prinajmenšom 
214 miliónov žien si želá zabrániť 
tehotenstvu alebo ho odložiť, nemá však 
prístup k moderným metódam 
antikoncepcie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (moderná 
antikoncepcia, primeraná predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode) je 
v súčasnosti vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (vrátane 
komplexnej sexuálnej výchovy, služieb 
v oblasti plánovania rodičovstva, 
modernej antikoncepcie, primeranej 
predpôrodnej a postnatálnej starostlivosti, 
asistencie pri pôrode a prístupu 
k bezpečnému a legálnemu umelému 
prerušeniu tehotenstva) je v súčasnosti 
vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (moderná 
antikoncepcia, primeraná predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode) je 
v súčasnosti vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (komplexná 
sexuálna výchova, služby v oblasti 
plánovania rodičovstva, moderná 
antikoncepcia, bezpečné a legálne umelé 
prerušenie tehotenstva, primeraná 
predpôrodná a postnatálna starostlivosť, 
asistencia pri pôrode) je v súčasnosti 
vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
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domácností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (moderná 
antikoncepcia, primeraná predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode) je 
v súčasnosti vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (antikoncepcia, 
primeraná predpôrodná starostlivosť, 
asistencia pri pôrode) je v súčasnosti 
vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (moderná 
antikoncepcia, primeraná predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode) je 
v súčasnosti vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

G. keďže kľúčová zdravotná 
starostlivosť v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (antikoncepcia, 
primeraná predpôrodná starostlivosť, 
asistencia pri pôrode) je v súčasnosti 
vo väčšine rozvojových krajín 
vo všeobecnosti najmenej prístupná 
pre 20 % najchudobnejších domácností 
a najviac prístupná pre 20 % najbohatších 
domácností;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 44
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže prístup k SRZP sa výrazne 
líši v rámci členských štátov EÚ aj medzi 
nimi, čo je obzvlášť škodlivé pre osoby 
v najzraniteľnejších situáciách; keďže 
každá krajina analyzovaná v atlase 
antikoncepcie z roku 2019 musí vynaložiť 
viac úsilia na zlepšenie prístupu 
k informáciám a antikoncepčným 
prostriedkom s cieľom zabezpečiť ľuďom 
slobodnú voľbu v súvislosti s ich 
reprodukčným životom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže právne predpisy niektorých 
krajín vyžadujú, aby oprávnenie 
na prístup žien a dospievajúcich 
k službám zdravotnej starostlivosti 
udeľovala tretia strana alebo považujú 
vzťahy medzi osobami rovnakého 
pohlavia za trestný čin; keďže táto 
skutočnosť obmedzuje prístup ľudí 
v núdzi k požadovaným informáciám 
alebo službám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže prístup k SRZP sa v rámci 
členských štátov EÚ podstatne líši; keďže 
by sa malo prijať viac opatrení 
na zlepšenie prístupu k informáciám 
a antikoncepčným prostriedkom v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže programy pre plánované 
rodičovstvo v rozvojových oblastiach 
pokrývali v roku 1970 približne 40 % 
dopytu a v súčasnosti pokrývajú asi 77 % 
dopytu; keďže približne v troch štvrtinách 
prípadov chýbajú v rámci služieb v oblasti 
plánovania rodičovstva niektoré metódy 
antikoncepcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže údaje organizácie UNESCO H. keďže podľa Medzinárodných 
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potvrdzujú, že programy komplexnej 
sexuálnej výchovy v rámci učebných 
plánov prispievajú k neskoršiemu začatiu 
pohlavného života, zníženej frekvencii 
pohlavného styku, nižšiemu počtu 
sexuálnych partnerov, menej častému 
riskovaniu a častejšiemu používaniu 
prezervatívov a iných foriem 
antikoncepcie; keďže väčšina mladistvých 
na celom svete nemá prístup ku 
komplexnej sexuálnej výchove;

technických usmernení organizácie 
UNESCO v oblasti sexuálnej výchovy 
programy komplexnej sexuálnej výchovy 
v rámci učebných plánov umožňujú 
deťom a mladým ľuďom rozvíjať presné 
poznatky, postoje a zručnosti vrátane 
dodržiavania ľudských práv, rodovej 
rovnosti a rozmanitosti, ktoré prispievajú 
k vytváraniu bezpečných, zdravých 
a rešpektujúcich vzťahom; keďže takéto 
vzdelávanie posilňuje postavenie detí 
a mladých ľudí, keďže im poskytuje 
dôkazy a vekovo primerané informácie 
o sexualite, zaoberá sa otázkami 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
vrátane, ale nielen: sexuálnej 
a reprodukčnej anatómie a fyziológie, 
puberty a menštruácie, rozmnožovania, 
modernej antikoncepcie, tehotenstva 
a pôrodu, sexuálne prenosných infekcií 
vrátane HIV a AIDS, a škodlivých praktík 
ako sú manželstvá maloletých, nútené 
manželstvá a mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov; keďže väčšina 
mladistvých na celom svete nemá prístup 
ku komplexnej sexuálnej výchove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže údaje organizácie UNESCO 
potvrdzujú, že programy komplexnej 
sexuálnej výchovy v rámci učebných 
plánov prispievajú k neskoršiemu začatiu 
pohlavného života, zníženej frekvencii 
pohlavného styku, nižšiemu počtu 
sexuálnych partnerov, menej častému 
riskovaniu a častejšiemu používaniu 
prezervatívov a iných foriem 
antikoncepcie; keďže väčšina mladistvých 

H. keďže údaje organizácie UNESCO 
potvrdzujú, že programy sexuálnej 
výchovy primeranej veku a založenej 
na dôkazoch v rámci učebných plánov 
prispievajú k neskoršiemu začatiu 
pohlavného života, zníženej frekvencii 
pohlavného styku, nižšiemu počtu 
sexuálnych partnerov, menej častému 
riskovaniu a častejšiemu používaniu 
prezervatívov a iných foriem 
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na celom svete nemá prístup ku 
komplexnej sexuálnej výchove;

antikoncepcie; keďže väčšina mladistvých 
na celom svete nemá prístup k sexuálnej 
výchove primeranej veku a založenej 
na dôkazoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže prístup k SRZP sa výrazne 
líši v rámci členských štátov EÚ aj medzi 
nimi, čo je obzvlášť škodlivé pre osoby 
v najzraniteľnejších situáciách; keďže 
každá krajina analyzovaná v atlase 
antikoncepcie z roku 2019 musí vynaložiť 
viac úsilia na zlepšenie prístupu 
k informáciám a antikoncepčným 
prostriedkom s cieľom zabezpečiť ľuďom 
slobodnú voľbu v súvislosti s ich 
reprodukčným životom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže úmrtnosť matiek sa síce 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila 
približne o 44 % a tento pokrok bol 
zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, 
každoročne pri pôrode alebo počas 
tehotenstva stále zomiera okolo 70 000 
dospievajúcich dievčat a k prevažnej 
väčšine úmrtí matiek stále dochádza 

I. keďže v roku 1994 sa v akčnom 
programe vyzvali krajiny, aby v období od 
roku 1990 do roku 2000 dosiahli 
„zníženie úmrtnosti matiek o polovicu 
a aby do roku 2015 zabezpečili ďalšie 
zníženie o polovicu“, čo by predstavovalo 
75 % zníženie úmrtnosti matiek; keďže 
úmrtnosť matiek sa síce v globálnom 
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v prostredí s nedostatočnými zdrojmi; meradle od roku 1995 znížila približne 
o 44 % a tento pokrok bol zaznamenaný 
vo všetkých oblastiach sveta, každoročne 
pri pôrode alebo počas tehotenstva stále 
zomiera okolo 300 000 žien, z ktorých 
70 000 sú dospievajúce dievčatá, 
a k prevažnej väčšine úmrtí matiek stále 
dochádza v prostredí s nedostatočnými 
zdrojmi; keďže tehotenstvá 
dospievajúcich dievčat sú hlavným 
faktorom úmrtnosti a chorobnosti matiek, 
čo predstavuje závažné porušenie práv 
dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže úmrtnosť matiek sa síce 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila 
približne o 44 % a tento pokrok bol 
zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, 
každoročne pri pôrode alebo počas 
tehotenstva stále zomiera okolo 70 000 
dospievajúcich dievčat a k prevažnej 
väčšine úmrtí matiek stále dochádza 
v prostredí s nedostatočnými zdrojmi;

I. keďže úmrtnosť matiek sa síce 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila 
približne o 44 % a tento pokrok bol 
zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, 
tehotenstvá dospievajúcich dievčat sú 
hlavným faktorom úmrtnosti 
a chorobnosti matiek, pričom každoročne 
pri pôrode alebo počas tehotenstva stále 
zomiera okolo 70 000 dospievajúcich 
dievčat a k prevažnej väčšine úmrtí matiek 
stále dochádza v prostredí 
s nedostatočnými zdrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže úmrtnosť matiek sa síce 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila 
približne o 44 % a tento pokrok bol 
zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, 
každoročne pri pôrode alebo počas 
tehotenstva stále zomiera okolo 70 000 
dospievajúcich dievčat a k prevažnej 
väčšine úmrtí matiek stále dochádza 
v prostredí s nedostatočnými zdrojmi;

I. keďže úmrtnosť matiek sa síce 
v globálnom meradle od roku 1995 znížila 
približne o 44 % a tento pokrok bol 
zaznamenaný vo všetkých oblastiach sveta, 
každoročne pri pôrode alebo počas 
tehotenstva stále zomiera okolo 70 000 
dospievajúcich dievčat a k prevažnej 
väčšine úmrtí matiek stále dochádza 
v prostredí s nedostatočnými zdrojmi alebo 
v dôsledku prierezovej diskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže u žien, ktoré nemajú prístup 
k službám, ako je predpôrodná 
starostlivosť, asistencia pri pôrode 
a akútna pôrodnícka starostlivosť, je 
väčšia pravdepodobnosť zhoršenia ich 
zdravotného stavu; keďže v rozvojových 
krajinách dochádza k 92 % svetovej 
úmrtnosti matiek a novorodencov, pričom 
sa tu nachádza len 42 % svetového 
zdravotníckeho, pôrodníckeho 
a ošetrovateľského personálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže úmrtnosť matiek následkom 
neodborne vykonaného umelého 
prerušenia tehotenstva a celková miera 
úmrtnosti matiek sa znižuje vďaka 
odstraňovaniu právnych obmedzení 
prístupu k umelému prerušeniu 
tehotenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je 
len 55 % bezpečných; keďže umelé 
prerušenie tehotenstva je v 26 krajinách 
stále úplne nelegálne a umelé prerušenie 
tehotenstva na žiadosť ženy je nelegálne 
v 131 krajinách; keďže v rozvojových 
krajinách možno pozorovať silne 
odmietavý postoj k právu žien rozhodovať 
o svojom tele;

K. keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé 

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných, a preto by sa mali 
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prerušenie tehotenstva je v 26 krajinách 
stále úplne nelegálne a umelé prerušenie 
tehotenstva na žiadosť ženy je nelegálne 
v 131 krajinách; keďže v rozvojových 
krajinách možno pozorovať silne 
odmietavý postoj k právu žien rozhodovať 
o svojom tele;

na celom svete prijať opatrenia 
na záchranu života matiek, predovšetkým 
v rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže to znamená, že 
podľa odhadov sa uskutoční približne 
25 miliónov neodborne vykonaných 
umelých prerušení tehotenstva ročne; 
keďže umelé prerušenie tehotenstva je v 26 
krajinách stále úplne nelegálne a umelé 
prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy je 
nelegálne v 131 krajinách; keďže 
v mnohých krajinách, vrátane európskych, 
možno pozorovať organizovaný 
a znepokojujúci silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
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55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy s rôznymi gestačnými 
limitmi je legálne len v 67 krajinách, 
pričom tieto gestačné limity sa v závislosti 
od krajiny líšia; keďže v rozvinutých  aj 
rozvojových krajinách možno pozorovať 
silne odmietavý postoj k právu žien 
rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 61
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
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nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvinutých  aj 
rozvojových krajinách vrátane niekoľkých 
členských štátov EÚ možno pozorovať 
silne odmietavý postoj k právu žien 
rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
krajinách; keďže na celom svete možno 
pozorovať organizovaný a znepokojujúci 
silne odmietavý postoj k právu žien 
rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 

K. keďže spomedzi všetkých umelých 
prerušení tehotenstva na celom svete je len 
55 % bezpečných; keďže umelé prerušenie 
tehotenstva je v 26 krajinách stále úplne 
nelegálne a umelé prerušenie tehotenstva 
na žiadosť ženy je nelegálne v 131 
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krajinách; keďže v rozvojových krajinách 
možno pozorovať silne odmietavý postoj 
k právu žien rozhodovať o svojom tele;

krajinách; keďže v mnohých krajinách 
vrátane európskych možno pozorovať 
silne odmietavý postoj k právu žien 
rozhodovať o svojom tele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže v rozvojových  aj 
rozvinutých krajinách možno pozorovať 
silne odmietavý postoj k právu žien 
rozhodovať o svojom tele; keďže 
v Európskej únii možno pozorovať silne 
odmietavý postoj k prístupu k bezpečnému 
a legálnemu umelému prerušeniu 
tehotenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže miera plodnosti v Afrike 
bola 4,6 (v roku 2018), v porovnaní 
s mierou plodnosti v rámci Európskej 
únie, kde predstavovala 1,59;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže každá tretia žena na svete 
v priebehu svojho života zažije fyzické 
alebo sexuálne násilie;

L. keďže každá tretia žena na svete 
v priebehu svojho života zažije fyzické 
alebo sexuálne násilie; keďže viac ako 
200 miliónov dievčat a žien bolo nútených 
podstúpiť mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže počet žien, ktoré uzavrelo 
manželstvo ako maloleté, sa odhaduje 
na 650 miliónov, a deväť z desiatich detí sa 
narodí dievčatám mladším ako 18 rokov, 
ktoré sú už vydaté;

M. keďže počet žien, ktoré uzavrelo 
manželstvo ako maloleté, sa odhaduje 
na 650 miliónov, a deväť z desiatich detí sa 
narodí dievčatám mladším ako 18 rokov, 
ktoré sú už vydaté; keďže podľa 
organizácie UNICEF medzi negatívne 
účinky manželstiev detí patrí: oddelenie 
od rodiny a priateľov, obmedzenie slobody 
na interakciu s osobami rovnakého veku 
a na účasť na komunitných činnostiach, 
nedostatok príležitostí na vzdelávanie, 
sexuálne zneužívanie, vážne zdravotné 
riziká, ako je skoré tehotenstvo, sexuálne 
prenosné infekcie a čoraz väčšie šírenie 
HIV/AIDS; keďže manželstvo detí môže 
zároveň viesť k nútenej práci, otroctvu 
a prostitúcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže nútené manželstvo je jednou 
z najčastejších príčin prenasledovania 
na základe pohlavia, ktoré udáva 
významný počet žien pri podávaní žiadosti 
o azyl; keďže ešte stále existuje množstvo 
prekážok v uznávaní núteného manželstva 
ako dôvodu na poskytnutie medzinárodnej 
ochrany, a to aj napriek tomu, že ide 
o prenasledovanie na základe pohlavia 
a závažné a systematické porušovanie 
základných práv, ktoré vedie 
k neľudskému a ponižujúcemu 
zaobchádzaniu spôsobujúcemu utrpenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže sexuálna turistika a detská 
prostitúcia, obchod s náhradnými 
matkami, nelegálne adopcie 
a obchodovanie s deťmi predstavujú 
skutočné problémy afrických krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže podľa Organizácie 
Spojených národov bolo nútených 
podstúpiť mrzačenie pohlavných orgánov 
viac ako 200 miliónov žien a dievčat;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N.

keďže LGBTIQ osoby v Európskej únii aj 
mimo nej stále trpia v dôsledku 
diskriminácie a násilia, pričom niektoré 
krajiny uplatňujú zákony, ktoré 
kriminalizujú vzťahy osôb rovnakého 
pohlavia;

N.

keďže zraniteľné skupiny, ako sú ženy 
a dievčatá žijúce v oblastiach 
zasiahnutých konfliktom, osoby 
so zdravotným postihnutím a LGBTIQ 
osoby v Európskej únii aj mimo nej stále 
trpia v dôsledku diskriminácie a násilia, 
pričom niektoré krajiny uplatňujú zákony, 
ktoré kriminalizujú vzťahy osôb rovnakého 
pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže iniciatíva Spotlight spája 
EÚ a OSN s cieľom bojovať proti rodovo 
motivovanému násiliu na celom svete; 
keďže iniciatíva Spotlight je kľúčovým 
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nástrojom v boji proti sexuálnemu násiliu 
a škodlivým praktikám, ako sú mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov a nútené 
manželstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže priority financovania v rámci 
SRZP sú nevyvážené, pričom zdravotné 
služby financované z verejných zdrojov 
v určitej miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 
o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu neplodnosti, rakoviny 
reprodukčného systému alebo sexuálneho 
násilia sú financované v omnoho nižšom 
rozsahu;

O. keďže priority financovania v rámci 
zdravotnej starostlivosti v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia sú 
nevyvážené, pričom zdravotné služby 
financované z verejných zdrojov v určitej 
miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 
o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu neplodnosti, rakoviny 
reprodukčného systému alebo sexuálneho 
násilia sú financované v omnoho nižšom 
rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže priority financovania v rámci 
SRZP sú nevyvážené, pričom zdravotné 
služby financované z verejných zdrojov 
v určitej miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 

O. keďže priority financovania v rámci 
SRZP sú nevyvážené, pričom zdravotné 
služby financované z verejných zdrojov 
v určitej miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 
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o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu neplodnosti, rakoviny 
reprodukčného systému alebo sexuálneho 
násilia sú financované v omnoho nižšom 
rozsahu;

o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu neplodnosti, bezpečného 
umelého prerušenia tehotenstva, rakoviny 
reprodukčného systému alebo sexuálneho 
násilia sú financované v omnoho nižšom 
rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže priority financovania v rámci 
SRZP sú nevyvážené, pričom zdravotné 
služby financované z verejných zdrojov 
v určitej miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 
o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu neplodnosti, rakoviny 
reprodukčného systému alebo sexuálneho 
násilia sú financované v omnoho nižšom 
rozsahu;

O. keďže priority financovania v rámci 
SRZP sú nevyvážené, pričom zdravotné 
služby financované z verejných zdrojov 
v určitej miere vo všeobecnosti ponúkajú 
plánovanie rodičovstva, starostlivosť 
o matky, novorodencov a deti a služby 
súvisiace s HIV/AIDS, ktoré dostávajú 
značnú pozornosť darcov, zatiaľ čo služby 
na liečbu sexuálneho násilia, rakoviny 
ženských pohlavných orgánov 
a neplodnosti sú, žiaľ, nedostatočne 
financované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže od roku 2015 sa globálny 
nástroj financovania snaží podnietiť 
národné vlády, aby zvýšili svoje výdavky 

P. keďže od roku 2015 sa globálny 
nástroj financovania snaží podnietiť 
národné vlády, aby zvýšili svoje výdavky 
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v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja 
v oblasti zdravia, ale keďže opätovné 
zavedenie a rozšírenie globálneho 
reštriktívneho pravidla (tzv. global gag 
rule) malo škodlivý vplyv na prístup žien 
a dievčat ku komplexnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv;

v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja 
v oblasti zdravia, no zároveň je potrebné 
prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie 
prístupu žien a dievčat ku komplexnej 
zdravotnej starostlivosti vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže na zabezpečenie neustáleho 
poskytovania potrebných služieb je 
nevyhnutné, aby financovanie sexuálneho 
a reprodukčného zdravia bolo stabilné 
a predvídateľné;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 78
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže na zabezpečenie neustáleho 
poskytovania potrebných služieb je 
nevyhnutné, aby financovanie sexuálneho 
a reprodukčného zdravia bolo stabilné 
a predvídateľné;

R. keďže na zabezpečenie neustáleho 
poskytovania potrebných služieb 
v rozvojových krajinách je nevyhnutné, 
aby financovanie sexuálneho 
a reprodukčného zdravia bolo stabilné 
a predvídateľné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže na sledovanie plnenia 
záväzkov vlád v rámci akčného programu 
a nairobského samitu v ďalšom období 
a na zabezpečenie toho, aby sa do roku 
2030 dosiahli ciele udržateľného rozvoja 
v oblasti zdravia, by bol nevyhnutný 
celosvetový monitorovací a hodnotiaci 
mechanizmus;

S. keďže na zabezpečenie toho, aby sa 
do roku 2030 dosiahli ciele udržateľného 
rozvoja v oblasti zdravia, je potrebné 
vynaložiť celosvetové úsilie a dospieť ku 
konsenzu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže Európsky konsenzus 
o rozvoji zahrnul rodovú rovnosť a ľudské 
práva žien a dievčat, ako aj posilnenie ich 
postavenia a ochranu medzi hlavné zásady 
a priority vo všetkých oblastiach vonkajšej 
činnosti EÚ; keďže v ňom tiež bolo 
potvrdené odhodlanie vynaložiť aspoň 
20 % pomoci EÚ na sociálne začleňovanie 
a ľudský rozvoj;

T. keďže Európsky konsenzus 
o rozvoji zahrnul rodovú rovnosť a ľudské 
práva žien a dievčat, ako aj posilnenie ich 
postavenia a ochranu medzi hlavné zásady 
a priority vo všetkých oblastiach vonkajšej 
činnosti EÚ; keďže tiež „zdôraznil potrebu 
zabezpečenia univerzálneho prístupu ku 
kvalitným a cenovo dostupným 
komplexným informáciám o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví, k vzdelávaniu 
vrátane komplexného vzdelávania 
o sexualite a k zdravotným službám“; 
keďže v ňom tiež bolo potvrdené 
odhodlanie vynaložiť aspoň 20 % pomoci 
EÚ na sociálne začleňovanie a ľudský 
rozvoj;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže vykonávanie GAP II 
predstavuje kľúčovú príležitosť 
na nasmerovanie ďalších finančných 
prostriedkov do SRZP v rámci piliera 
týkajúceho sa fyzickej a psychickej 
integrity;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 82
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže vykonávanie GAP II 
predstavuje kľúčovú príležitosť 
na nasmerovanie ďalších finančných 
prostriedkov do SRZP v rámci piliera 
týkajúceho sa fyzickej a psychickej 
integrity;

U. keďže vykonávanie GAP II 
predstavuje kľúčovú príležitosť 
na nasmerovanie ďalších finančných 
prostriedkov do sexuálneho 
a reprodukčného zdravia v rámci piliera 
týkajúceho sa fyzickej a psychickej 
integrity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže v roku 2020 uplynie 25 
rokov od Pekinskej akčnej platformy 
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a vzhľadom na prepojenie ICPD 
s pekinskými postupmi na dosiahnutie 
rodovej rovnosti a SRZP pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže v roku 2020 uplynie 25 
rokov od Pekinskej akčnej platformy 
a vzhľadom na prepojenie ICPD 
s pekinskými postupmi na dosiahnutie 
rodovej rovnosti a SRZP pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže rodina je základnou 
jednotkou spoločnosti a mala by sa 
posilniť;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 86
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže usporiadanie fóra OSN 
o rodovej rovnosti v Mexiku a Paríži 
v roku 2020 bude príležitosťou na prijatie 
neodkladných opatrení a prevzatie 
zodpovednosti v oblasti rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ub. keďže Medzinárodná konferencia 
o populácii a rozvoji a Pekinská akčná 
platforma, od ktorých v roku 2020 uplynie 
25 rokov (Peking + 25), by mali byť 
vzájomne prepojené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. oceňuje pokrok, ktorý sa doteraz 
dosiahol v konkrétnych oblastiach, 
napríklad pokiaľ ide o lepšiu dostupnosť 
antikoncepcie, ktorá ženám priniesla väčšiu 
kontrolu plodnosti, alebo zníženie 
úmrtnosti matiek a novorodencov, pričom 
však uznáva, že národné vlády 
a medzinárodné organizácie musia vyvinúť 
oveľa intenzívnejšie úsilie, najmä v oblasti 
inovácií, koordinácie a zabezpečenia 

1. oceňuje pokrok, ktorý sa doteraz 
dosiahol v konkrétnych oblastiach, 
napríklad pokiaľ ide o lepšiu dostupnosť 
antikoncepcie, ktorá ženám priniesla väčšiu 
kontrolu plodnosti, alebo zníženie 
úmrtnosti matiek a novorodencov, pričom 
však uznáva, že národné vlády 
a medzinárodné organizácie musia vyvinúť 
oveľa intenzívnejšie úsilie, najmä v oblasti 
inovácií, koordinácie a zabezpečenia 
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prístupu, ak chceme dosiahnuť ciele 
programu a vytvoriť realitu, ktorá 
podporuje dobré životné podmienky 
a sebarealizáciu polovice svetovej 
populácie;

prístupu, ak chceme dosiahnuť ciele 
programu a vytvoriť realitu, ktorá 
podporuje dobré životné podmienky, 
silnejšie postavenie a sebarealizáciu 
polovice svetovej populácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta a podporuje vyhlásenie 
z Nairobi o ΙCPD + 25: Urýchlenie sľubu, 
jeho výzvu na zintenzívnenie úsilia 
o úplné, účinné a urýchlené vykonávanie 
a financovanie akčného programu 
Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji a jeho cieľ dosiahnuť 
univerzálny prístup k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu a právam ako 
súčasti všeobecne dostupnej zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky 
s cieľom dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 

2. konštatuje, že politická vôľa 
a finančné záväzky sú naliehavo potrebné 
s cieľom dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
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matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
s potešením víta viac ako 1200 
konkrétnych finančných a politických 
záväzkov, ktoré prijali vlády, darcovia, 
podniky, mimovládne organizácie, 
občianska spoločnosť a ďalší aktéri 
na podporu „three zeros“ (nulová 
chudoba, nulová nezamestnanosť, nulové 
čisté emisie uhlíka) a na pomoc pri 
zabezpečovaní sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv 
pre všetkých do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Pierrette Herzberger-Fofana
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel víta záväzok EÚ venovať 
29 miliónov EUR na zdravie mladistvých 
a SRZP a žiada, aby sa pokračovalo 
v plnení finančných a politických 
záväzkov EÚ v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky, a aby splnila záväzok venovať 
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záväzky; 29 miliónov EUR na zdravie mladistvých 
a SRZP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď sa úplne odstráni 
úmrtnosť matiek, ktorej možno predísť, 
a úplne sa zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 95
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
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matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel vyzýva EÚ, aby na samite 
prijala primerané finančné a politické 
záväzky;

2. víta cieľ vytýčený na samite 
v Nairobi mobilizovať naliehavo potrebnú 
politickú vôľu a finančné záväzky s cieľom 
dosiahnuť stav, keď budú úplne 
uspokojené všetky potreby, pokiaľ ide 
o informácie a služby v oblasti plánovania 
rodičovstva, úplne sa odstráni úmrtnosť 
matiek, ktorej možno predísť, a úplne sa 
zabráni sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu a škodlivým 
praktikám voči ženám a dievčatám; 
na tento účel víta záväzok EÚ venovať 29 
miliónov EUR na zdravie mladistvých 
a SRZP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje, že človek 
musí byť stredobodom každej 

3. opätovne potvrdzuje, že človek 
musí byť stredobodom každej 
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demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť; v tejto 
súvislosti víta najmä skutočnosť, že sa 
hlasy marginalizovaných skupín 
obyvateľstva, obhajcov mládeže 
a občianskej spoločnosti zhromaždili 
na samite v Nairobi a že sa im podarilo 
priamo zapojiť hlavy štátov a tvorcov 
politiky do spôsobov, ako dosiahnuť 
uplatňovanie práv a zabezpečiť zdravie 
všetkých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje, že človek 
musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

3. opätovne potvrdzuje, že prístup 
zameraný na človeka a založený 
na právach musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Frances Fitzgerald



PE644.787v01-00 48/104 AM\1193629SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje, že človek 
musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

3. opätovne potvrdzuje, že prístup 
zameraný na človeka a založený 
na právach musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. opätovne potvrdzuje, že človek 
musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

3. opätovne potvrdzuje, že prístup 
zameraný na človeka a založený 
na právach musí byť stredobodom každej 
demografickej politiky a každého 
zdravotníckeho, vzdelávacieho 
a sociálneho systému zameraného na to, 
aby si každý mohol sám určiť svoju úlohu 
v spoločnosti a rešpektovala sa jeho 
dôstojnosť a ľudské práva; zdôrazňuje, že 
ženy majú právo rozhodovať o tom, či, 
kedy a ako často chcú otehotnieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Robert Biedroń
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne potvrdzuje, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva sú založené 
na ľudských právach, sú základnými 
prvkami ľudskej dôstojnosti a sú aj 
naďalej nevyhnutné pre dosiahnutie 
rodovej rovnosti; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby uznali práva žien a dievčat 
na telesnú integritu a samostatné 
rozhodovanie; odsudzuje časté 
porušovanie sexuálnych a reprodukčných 
práv žien vrátane odopierania prístupu ku 
komplexnej sexuálnej výchove, službám 
v oblasti plánovania rodičovstva, 
antikoncepcii, zdravotnej starostlivosti 
o matky a k bezpečnej a legálnej 
starostlivosti po umelom prerušení 
tehotenstva; žiada o stanovenie 
primeraného rozpočtu na uvedené účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne potvrdzuje, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva sú založené 
na ľudských právach, sú základnými 
prvkami ľudskej dôstojnosti a sú aj 
naďalej nevyhnutné pre dosiahnutie 
rodovej rovnosti; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby uznali neodcudziteľné práva 
žien a dievčat na telesnú integritu 
a samostatné rozhodovanie; odsudzuje 
časté porušovanie sexuálnych 
a reprodukčných práv žien vrátane 
odopierania prístupu ku komplexnej 
sexuálnej výchove, službám v oblasti 
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plánovaného rodičovstva, k antikoncepcii, 
bezpečnej a legálnej starostlivosti 
po umelom prerušení tehotenstva 
a zdravotnej starostlivosti o matky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne potvrdzuje, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva sú založené 
na ľudských právach, sú základnými 
prvkami ľudskej dôstojnosti a sú aj 
naďalej nevyhnutné pre dosiahnutie 
rodovej rovnosti; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby uznali neodcudziteľné práva 
žien a dievčat na telesnú integritu 
a samostatné rozhodovanie; odsudzuje 
časté porušovanie sexuálnych 
a reprodukčných práv žien vrátane 
odopierania prístupu ku komplexnej 
sexuálnej výchove, službám v oblasti 
plánovania rodičovstva, k antikoncepcii, 
bezpečnej a legálnej starostlivosti 
po umelom prerušení tehotenstva 
a zdravotnej starostlivosti o matky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne potvrdzuje, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva sú založené 
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na ľudských právach, sú základnými 
prvkami ľudskej dôstojnosti a sú aj 
naďalej nevyhnutné pre dosiahnutie 
rodovej rovnosti; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby uznali neodcudziteľné práva 
žien a dievčat na telesnú integritu 
a samostatné rozhodovanie; odsudzuje 
časté porušovanie sexuálnych 
a reprodukčných práv žien vrátane 
odopierania prístupu ku komplexnej 
sexuálnej výchove, službám v oblasti 
plánovania rodičovstva, k antikoncepcii, 
bezpečnej a legálnej starostlivosti 
po umelom prerušení tehotenstva 
a zdravotnej starostlivosti o matky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že cieľ udržateľného 
rozvoja č. 5 vyžaduje okrem iného 
začlenenie odporúčaní akčného programu 
ICPD do vnútroštátnych plánov, politík 
a programov, a že dosiahnutie cieľov 
udržateľného rozvoja OSN závisí od 
dosiahnutia univerzálneho prístupu 
k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že splnenie záväzkov 
akčného programu ICPD si vyžaduje 
riešenie problému diskriminačných 
noriem a ukončenie sexuálneho násilia 
páchaného na dievčatách a ženách, ako aj 
posilnenie zastúpenia dievčat a žien a ich 
schopnosti prijímať samostatné 
a informované rozhodnutia o svojom 
reprodukčnom zdraví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. uznáva skutočnosť, že 
humanitárne krízy zintenzívňujú 
problémy v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv, najmä 
pokiaľ ide o najzraniteľnejšie skupiny 
žijúce na globálnom Juhu, a že sa tieto 
problémy prehlbujú urýchľovaním 
humanitárnych kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. opätovne potvrdzuje záväzok 
podporovať, chrániť a uplatňovať právo 
každého jednotlivca na úplnú kontrolu 
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nad otázkami súvisiacimi s jeho 
sexualitou a sexuálnym a reprodukčným 
zdravím a slobodné rozhodovanie sa 
o týchto otázkach bez diskriminácie, 
nátlaku a násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách znamená prístup 
k antikoncepčným prostriedkom 
dostupnosť jedinej metódy ochrany; 
zdôrazňuje, že ženy a mladiství musia mať 
prístup nielen k bezpečnej a modernej 
antikoncepcii, ale aj k informovanému 
rozhodnutiu o tom, ktorú z metód použijú;

4. poukazuje na skutočnosť, že 
v priemere 214 miliónov žien 
v rozvojových krajinách nemá prístup 
k účinným antikoncepčným prostriedkom, 
čo vedie k približne 75 miliónom 
neplánovaných tehotenstiev ročne; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách znamená prístup 
k antikoncepčným prostriedkom 
dostupnosť jedinej metódy ochrany; 
zdôrazňuje, že ženy a mladiství musia mať 
prístup nielen k bezpečnej a modernej 
antikoncepcii, ale aj k informovanému 
rozhodnutiu o tom, ktorú z metód použijú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách znamená prístup 
k antikoncepčným prostriedkom 
dostupnosť jedinej metódy ochrany; 

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách znamená prístup 
k antikoncepčným prostriedkom 
dostupnosť jedinej metódy ochrany; 
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zdôrazňuje, že ženy a mladiství musia mať 
prístup nielen k bezpečnej a modernej 
antikoncepcii, ale aj k informovanému 
rozhodnutiu o tom, ktorú z metód použijú;

zdôrazňuje, že ženy a mladiství musia mať 
prístup nielen k bezpečnej a modernej 
antikoncepcii, ale aj k informovanému 
rozhodnutiu o tom, ktorú z metód použijú, 
a zároveň im musí byť k zvolenej metóde 
umožnený prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že v odseku 8.25 
Medzinárodnej konferencie o populácii 
a rozvoji (ICPD) sa uvádza, že akékoľvek 
opatrenia alebo zmeny súvisiace s umelým 
prerušením tehotenstva v rámci systému 
zdravotnej starostlivosti možno určiť iba 
na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni 
a podľa vnútroštátneho legislatívneho 
postupu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 112
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
zákony a pohŕdavý prístup, a že potreby 

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
a donucovacie zákony a pohŕdavý prístup, 
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v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

a že potreby v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
zákony a pohŕdavý prístup, a že potreby 
v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
a donucovacie zákony a pohŕdavý prístup, 
a že potreby v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
zákony a pohŕdavý prístup, a že potreby 
v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, pričom 
ku prekážkam patria aj diskriminačné 
a donucovacie zákony a pohŕdavý prístup, 
a že potreby v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitnej starostlivosti a/alebo 
nekvalitných zariadení a vybavenia, 
pričom ku prekážkam patria aj 
diskriminačné zákony a pohŕdavý prístup, 
a že potreby v oblasti služieb sexuálneho 
a reprodukčného zdravia sú najviac 
neuspokojené medzi mladistvými, 
nezosobášenými osobami, LGBTIQ 
osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých krajinách je prístup k službám 
reprodukčného zdravia výrazne sťažený 
v dôsledku neúmerne vysokých nákladov, 
nekvalitného vybavenia, pričom ku 
prekážkam patria aj diskriminačné zákony 
a pohŕdavý prístup, a že potreby v oblasti 
služieb sexuálneho a reprodukčného 
zdravia sú najviac neuspokojené medzi 
mladistvými, nezosobášenými osobami, 
LGBTIQ osobami, osobami so zdravotným 
postihnutím, menšinovými etnickými 
skupinami a chudobným vidieckym 
a mestským obyvateľstvom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili univerzálny prístup k širokej 
škále účinných, prijateľných 
a dostupných moderných metód 
antikoncepcie, ktoré sú založené 
na dôkazoch, a to bez ohľadu 
na pohlavie, vek, príjem, bydlisko, rodinný 
stav a stav zraniteľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje koordinované úsilie, 
ktorého cieľom je zabezpečiť služby 
týkajúce sa plánovania rodičovstva aj 
ženám, ktoré je najťažšie osloviť, 
a vyzýva, aby sa rovnaké úsilie 
vynakladalo aj v prípade všetkých 
ostatných služieb v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia:

6. oceňuje koordinované úsilie, 
ktorého cieľom je zabezpečiť služby 
týkajúce sa plánovania rodičovstva aj 
ženám, ktoré je najťažšie osloviť, 
a vyzýva, aby sa rovnaké úsilie 
vynakladalo aj v prípade všetkých 
ostatných služieb v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, pričom odporúča 
používať kreatívne modely poskytovania 
služieb, ako sú poukážky na služby za 
zvýhodnenú cenu, podmienené prevody 
hotovosti, programy sociálneho poistenia 
a monitorovanie založené na výkonnosti:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje koordinované úsilie, 
ktorého cieľom je zabezpečiť služby 
týkajúce sa plánovania rodičovstva aj 
ženám, ktoré je najťažšie osloviť, 
a vyzýva, aby sa rovnaké úsilie 
vynakladalo aj v prípade všetkých 
ostatných služieb v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia:

6. oceňuje koordinované úsilie, 
ktorého cieľom je zabezpečiť programy 
plánovania rodičovstva a rozšíriť služby aj 
pre ženy, ktoré je najťažšie osloviť, 
a vyzýva, aby sa rovnaké úsilie 
vynakladalo aj v prípade všetkých 
ostatných služieb v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia v rámci 
Európskej únie i mimo nej:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv by mali zohľadňovať rodové 
hľadisko, mali by byť založené 
na právach, prijateľné pre dospievajúcich 
a mladých ľudí a mali by byť prístupné 
všetkým mladistvým a ženám bez ohľadu 
na vek alebo rodinný stav, a to aj počas 
konfliktov a katastrof; okrem toho by tieto 
služby mali rešpektovať súkromie 
a dôvernosť a mali by byť oslobodené od 
požiadaviek na udelenie súdneho, 
manželského, rodičovského alebo 
opatrovníckeho súhlasu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy;

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, najmä o riziká spojené so skorým 
tehotenstvom, antikoncepciu a prevenciu 
HIV a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy, a aby boli schopní 
odstrániť škodlivé stereotypy; domnieva 
sa, že zabezpečenie komplexnej sexuálnej 
výchovy je dôležité nielen 
pre sebarealizáciu dievčat, ale aj 
pre včasné zapájanie chlapcov, ktorí 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
a presadzovaní rodovej rovnosti medzi 
svojimi rovesníkmi a v svojich 
komunitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
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veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy;

veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, sexuálnu 
orientáciu, rodovú rovnosť, rodové normy, 
súhlas a prevenciu rodovo motivovaného 
násilia, ktoré majú zásadný význam pre to, 
aby mali mladí ľudia zdravú sebaúctu a aby 
boli schopní vytvárať si rovnocenné, 
prosperujúce a bezpečné vzťahy bez 
diskriminácie, nátlaku či násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy;

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu rodovo motivovaného 
násilia, ktoré majú zásadný význam pre to, 
aby mali mladí ľudia zdravú sebaúctu a aby 
boli schopní vytvárať si rovnocenné, 
prosperujúce a bezpečné vzťahy bez 
diskriminácie, nátlaku či násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy;

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
vytvárať si bezpečné, stabilné 
a prosperujúce vzťahy bez nátlaku 
a násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že programy 
komplexnej sexuálnej výchovy sú 
základom pre zdravý vývoj dospievajúcich, 
keďže poskytujú informácie primerané 
veku, pokiaľ ide o dospievanie, tehotenstvo 
a pôrod, antikoncepciu a prevenciu HIV 
a sexuálne prenosných infekcií, ale aj 
o medziľudské vzťahy, rodovú rovnosť, 
súhlas a prevenciu násilia, ktoré majú 
zásadný význam pre to, aby mali mladí 
ľudia zdravú sebaúctu a aby boli schopní 
pestovať zdravé vzťahy;

7. zdôrazňuje, že programy sexuálnej 
výchovy primerané veku a založené 
na dôkazoch sú základom pre zdravý 
vývoj dospievajúcich, keďže poskytujú 
informácie primerané veku, pokiaľ ide 
o dospievanie, tehotenstvo a pôrod, 
antikoncepciu a prevenciu HIV a sexuálne 
prenosných infekcií, ale aj o medziľudské 
vzťahy, rodovú rovnosť, súhlas a prevenciu 
násilia, ktoré majú zásadný význam pre to, 
aby mali mladí ľudia zdravú sebaúctu a aby 
boli schopní pestovať zdravé vzťahy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Chrysoula Zacharopoulou
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Návrh uznesenia
Podkapitola 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sexuálne a reprodukčné zdravie 
a sexuálne prenosné choroby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že takmer tisíc dievčat 
a žien sa každý deň nakazí vírusom HIV 
a že riziku infekcie HIV sú oveľa častejšie 
vystavované ženy a dievčatá ako chlapci, 
najmä v subsaharskej Afrike; zdôrazňuje, 
že u žien a dievčat pozitívnych na HIV je 
vyššie riziko vzniku rakoviny krčka 
maternice; zdôrazňuje potrebu rozvíjať 
a posilňovať stratégie prevencie 
a skríningu zamerané najmä na mladé 
ženy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. potvrdzuje, že prístup k zdraviu je 
ľudským právom a že sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva vychádzajú 
zo základných ľudských práv, sú 
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základnými prvkami ľudskej dôstojnosti 
a sú nevyhnutné na dosiahnutie rodovej 
rovnosti; zdôrazňuje, že všetky ženy by 
mali mať prístup ku kvalitnej a cenovo 
dostupnej zdravotnej starostlivosti, ako aj 
k sexuálnym a reprodukčným právam 
a ich univerzálnemu uplatňovaniu; 
zdôrazňuje, že prístup k zdravotnej 
starostlivosti a univerzálne dodržiavanie 
práv, ako aj prístup k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu a právam, 
k službám plánovania rodiny, 
starostlivosti o matky, predpôrodnej 
a novorodeneckej zdravotnej starostlivosti 
a službám v oblasti bezpečného umelého 
prerušenia tehotenstva sú dôležitými 
prvkami pre záchranu života žien 
a zníženie úmrtnosti novorodencov a detí; 
považuje za poľutovaniahodné, že telá 
žien a dievčat, najmä pokiaľ ide o ich 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 
stále predstavujú ideologické bojisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že prístup k vode 
a hygiene je ľudským právom a je 
nevyhnutný na zabezpečenie sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, či už v súvislosti 
s používaním antikoncepčných 
prostriedkov, tehotenstvom, pôrodom, 
umelým prerušením tehotenstva, sexuálne 
prenosnými chorobami alebo hygienou 
počas menštruácie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. uznáva skutočnosť, že 
humanitárne krízy zintenzívňujú 
problémy v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv, najmä 
pokiaľ ide o najzraniteľnejšie skupiny 
žijúce na globálnom Juhu, a že sa tieto 
problémy prehlbujú urýchľovaním 
humanitárnych kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. pripomína, že okrem 
tabuizovaných tém v súvislosti 
s menštruáciou je nedostatočný prístup 
k službám WASH (voda, sanitárne 
zariadenia a hygiena) v školách hlavnou 
prekážkou školskej dochádzky dievčat 
v období, keď majú menštruáciu; 
zdôrazňuje potrebu primeranej 
infraštruktúry v školách s cieľom 
zabezpečiť, aby mali dievčatá prístup 
k vode a oddeleným toaletám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Chrysoula Zacharopoulou
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Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. vyzýva EÚ, aby do svojej činnosti 
v oblasti rodovej rovnosti a boja proti 
diskriminácii žien zahrnula aj otázky 
týkajúce sa služieb WASH;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že globálny záväzok 
z Nairobi by mal zahŕňať silný dôraz 
na mládež v nižšom veku a sexuálnu 
výchovu s cieľom bojovať proti 
tehotenstvu mladistvých, ktoré je hlavným 
faktorom úmrtnosti matiek;

8. opätovne potvrdzuje dôležitosť 
zabezpečenia zmysluplnej a inkluzívnej 
účasti dospievajúcich a mladých ľudí 
vo všetkých fázach rozhodovania; 
domnieva sa, že globálny záväzok 
z Nairobi by mal zahŕňať silný dôraz 
na mládež v nižšom veku a sexuálnu 
výchovu s cieľom bojovať proti 
tehotenstvu mladistvých, ktoré je hlavným 
faktorom úmrtnosti matiek; uznáva, že 
komplexná sexuálna výchova 
vychádzajúca z rodovej rovnosti 
a životných zručností je v súlade 
s vyvíjajúcou sa kapacitou nevyhnutná 
pre to, aby sa dospievajúci a mladí ľudia 
mohli chrániť pred neplánovaným 
tehotenstvom a pohlavne prenosnými 
infekciami vrátane HIV a AIDS, aby 
vo vzťahoch podporovali hodnoty 
tolerancie, vzájomný rešpekt 
a pochopenie, a aby si boli schopní 
plánovať svoj život;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 133
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že globálny záväzok 
z Nairobi by mal zahŕňať silný dôraz 
na mládež v nižšom veku a sexuálnu 
výchovu s cieľom bojovať proti 
tehotenstvu mladistvých, ktoré je hlavným 
faktorom úmrtnosti matiek;

8. domnieva sa, že globálny záväzok 
z Nairobi by mal zahŕňať silný dôraz 
na mládež v nižšom veku a sexuálnu 
výchovu v rámci snahy o boj proti 
tehotenstvu mladistvých, ktoré je hlavným 
faktorom úmrtnosti matiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že globálny záväzok 
z Nairobi by mal zahŕňať silný dôraz 
na mládež v nižšom veku a sexuálnu 
výchovu s cieľom bojovať proti 
tehotenstvu mladistvých, ktoré je hlavným 
faktorom úmrtnosti matiek;

8. domnieva sa, že sexuálna výchova 
by mala poskytovať informácie 
pre mládež v nižšom veku s cieľom 
bojovať proti tehotenstvu mladistvých, 
ktoré je hlavným faktorom úmrtnosti 
matiek, a zároveň podporovať komplexné 
metódy plánovania rodičovstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje znepokojenie nad 
zákonmi obmedzujúcimi vykonávanie 
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umelého prerušenia tehotenstva 
v mnohých krajinách, nedostatočnou 
dostupnosťou služieb, vysokými 
nákladmi, stigmou, svedomitými 
námietkami zo strany poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a zbytočnými 
požiadavkami, ako sú povinné čakacie 
lehoty, povinné poradenstvo, poskytovanie 
zavádzajúcich informácií, autorizácia 
tretími stranami a, z lekárskeho hľadiska, 
nepotrebné testy, ktoré patria medzi 
hlavné prekážky pri riešení otázky zdravia 
matiek a prispievajú k neodborne 
vykonávaným umelým prerušeniam 
tehotenstva a úmrtnosti matiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. považuje za veľmi dôležité, aby 
vlády, ktoré tak ešte neurobili, prijali 
politické opatrenia v rámci všeobecne 
dostupnej zdravotnej starostlivosti 
s cieľom znížiť počet úmrtí novorodencov 
a matiek a zabrániť neodborne 
vykonaným umelým prerušeniam 
tehotenstva, a to prostredníctvom zvýšenia 
náboru a odbornej prípravy 
kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov a rozšírením pokrytia 
základnej starostlivosti po pôrode 
a starostlivosti o novorodencov, 
komplexnej prenatálnej a pôrodníckej 
starostlivosti a starostlivosti po umelom 
prerušení tehotenstva;

9. považuje za veľmi dôležité, aby 
rozvojové krajiny zvýšili nábor a odbornú 
prípravu kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov a rozšírili pokrytie základnej 
starostlivosti po pôrode a starostlivosti 
o novorodencov, komplexnej prenatálnej 
a pôrodníckej starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. považuje za veľmi dôležité, aby 
vlády, ktoré tak ešte neurobili, prijali 
politické opatrenia v rámci všeobecne 
dostupnej zdravotnej starostlivosti 
s cieľom znížiť počet úmrtí novorodencov 
a matiek a zabrániť neodborne vykonaným 
umelým prerušeniam tehotenstva, a to 
prostredníctvom zvýšenia náboru 
a odbornej prípravy kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov a rozšírením 
pokrytia základnej starostlivosti po pôrode 
a starostlivosti o novorodencov, 
komplexnej prenatálnej a pôrodníckej 
starostlivosti a starostlivosti po umelom 
prerušení tehotenstva;

9. považuje za veľmi dôležité, aby 
vlády, ktoré tak ešte neurobili, prijali 
politické opatrenia v rámci zdravotnej 
starostlivosti s cieľom znížiť počet úmrtí 
novorodencov a matiek a zabrániť 
neodborne vykonaným umelým 
prerušeniam tehotenstva, a to 
prostredníctvom zvýšenia náboru 
a odbornej prípravy kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov a rozšírením 
pokrytia základnej starostlivosti po pôrode 
a starostlivosti o novorodencov, 
komplexnej prenatálnej a pôrodníckej 
starostlivosti a starostlivosti po umelom 
prerušení tehotenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje znepokojenie nad 
zákonmi obmedzujúcimi vykonávanie 
umelého prerušenia tehotenstva 
v mnohých krajinách, nedostatočnou 
dostupnosťou služieb, vysokými 
nákladmi, stigmou, svedomitými 
námietkami zo strany poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a zbytočnými 
požiadavkami, ako sú povinné čakacie 
lehoty, povinné poradenstvo, poskytovanie 
zavádzajúcich informácií, autorizácia 
tretími stranami a, z lekárskeho hľadiska, 
nepotrebné testy, ktoré patria medzi 
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hlavné prekážky pri riešení otázky zdravia 
matiek a prispievajú k neodborne 
vykonávaným umelým prerušeniam 
tehotenstva a úmrtnosti matiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť chránené a že sa 
musí zabezpečiť prístup k základným 
službám, ktoré umožňujú uplatňovanie 
tohto práva; požaduje komplexný prístup 
k zásadnému balíku o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví,

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť chránené a že sa 
musí zabezpečiť prístup k základným 
službám, ktoré umožňujú uplatňovanie 
tohto práva; požaduje komplexný prístup 
k zásadnému balíku o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví vrátane opatrení 
na prevenciu a zamedzenie neodborne 
vykonávaným umelým prerušeniam 
tehotenstva a na starostlivosť po umelom 
prerušení tehotenstva, ktoré je potrebné 
začleniť do vnútroštátnych stratégií, 
politík a programov všeobecne dostupnej 
zdravotnej starostlivosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť chránené a že sa 
musí zabezpečiť prístup k základným 

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť chránené,



PE644.787v01-00 70/104 AM\1193629SK.docx

SK

službám, ktoré umožňujú uplatňovanie 
tohto práva; požaduje komplexný prístup 
k zásadnému balíku o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 141
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť chránené a že sa 
musí zabezpečiť prístup k základným 
službám, ktoré umožňujú uplatňovanie 
tohto práva; požaduje komplexný prístup 
k zásadnému balíku o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví,

10. zdôrazňuje, že právo všetkých 
jednotlivcov na telesnú integritu 
a autonómiu musí byť v súlade 
s Pekinskou akčnou platformou a akčným 
programom ICPD chránené a že sa musí 
zabezpečiť prístup k základným službám, 
ktoré umožňujú uplatňovanie tohto práva; 
požaduje komplexný prístup k zásadnému 
balíku o sexuálnom a reprodukčnom 
zdraví,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. odsudzuje všetky formy rodovo 
motivovaného násilia, ako je fyzické, 
sexuálne a psychologické násilie 
a vykorisťovanie, hromadné 
znásilňovanie, obchodovanie s ľuďmi 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov; konštatuje, že rodovo 
motivované násilie je v Európe aj naďalej 
najrozšírenejším problémom a vyžaduje si 
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koordinované reakcie zo strany 
zdravotníckeho, vzdelávacieho, sociálneho 
a právneho odvetvia, a to prostredníctvom 
opatrení založených na právach, 
celoživotných preventívnych opatrení 
a protiopatrení; vyjadruje tiež 
znepokojenie nad prebiehajúcimi útokmi 
na práva žien a sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva (SRZP) vrátane 
odopierania prístupu k službám 
plánovania rodičovstva, antikoncepčným 
prostriedkom a bezpečnému a legálnemu 
umelému prerušeniu tehotenstva, ako aj 
nad právnymi predpismi v mnohých 
častiach sveta, vrátane EÚ, ktoré tieto 
práva obmedzujú; dôrazne potvrdzuje, že 
odopieranie prístupu k službám 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a právam vrátane bezpečného a legálneho 
umelého prerušenia tehotenstva je jednou 
z foriem násilia páchaného na ženách 
a dievčatách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za mimoriadne dôležité, 
aby sa vo všetkých krajinách zaviedli 
monitorovacie opatrenia a sankcie 
pre páchateľov s cieľom odstrániť rodovo 
motivované násilie vrátane skorých 
manželstiev, manželstiev detí a nútených 
manželstiev, mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov a iných škodlivých 
praktík;

11. považuje za mimoriadne dôležité, 
aby sa vo všetkých dotknutých krajinách 
zaviedli monitorovacie opatrenia a sankcie 
pre páchateľov s cieľom odstrániť rodovo 
motivované násilie vrátane skorých 
manželstiev, manželstiev detí a nútených 
manželstiev, mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov, náhradného 
materstva, incestu, sexuálnej turistiky, 
nelegálnej adopcie a iných škodlivých 
praktík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
predchádzali rodovo motivovanému 
násiliu a poskytovali podporu obetiam 
prostredníctvom ratifikácie a vykonávania 
Istanbulského dohovoru; naliehavo 
vyzýva krajiny, aby zintenzívnili svoje 
právne predpisy s cieľom riešiť tieto 
problémy; vyzýva EÚ, aby spolupracovala 
s ostatnými krajinami pri investovaní do 
zberu kvalitných kvantitatívnych 
a kvalitatívnych údajov na základe veku, 
pohlavia, stavu zraniteľnosti a geografie; 
zároveň by mali posilniť legislatívne 
a politické rámce s cieľom predchádzať, 
vyšetrovať a trestať činy rodovo 
motivovaného násilia v rodine a mimo nej 
a poskytovať podporu pozostalým vrátane 
poradenských, zdravotných, 
psychosociálnych a právnych služieb; 
okrem toho by mali poskytovať programy 
odbornej prípravy v oblasti rodovo 
motivovaného násilia pre členov 
súdnictva, orgány činné v trestnom 
konaní a zdravotníckych pracovníkov, 
posilniť systémy zdravotníctva 
a vzdelávania s cieľom predchádzať 
násiliu na základe pohlavia a zároveň 
k nemu pristupovať z celoživotného 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. dôrazne potvrdzuje, že porušovanie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv žien vrátane odopierania prístupu 
k bezpečnej a legálnej starostlivosti 
po umelom prerušení tehotenstva môže 
predstavovať jednu z foriem násilia 
páchanom na ženách a dievčatách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. konštatuje, že porušovanie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv žien vrátane odopierania prístupu 
k bezpečnej a legálnej starostlivosti 
po umelom prerušení tehotenstva môže 
predstavovať jednu z foriem násilia 
páchanom na ženách a dievčatách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. opakovane vyzýva EÚ, všetky 
členské štáty EÚ a členské štáty Rady 
Európy, ktoré tak ešte neurobili, aby čo 
najskôr ratifikovali a vykonali Istanbulský 
dohovor;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok 
v rámci programu SRZP;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 149
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok 
v rámci programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
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kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že komplexná sexuálna 
výchova a vzdelávanie v oblasti vzťahov 
sú kľúčovými nástrojmi na budovanie 
zručností detí a mladých ľudí potrebných 
na rozvoj zdravých, rovnocenných, 
prosperujúcich a bezpečných vzťahov bez 
diskriminácie, nátlaku a násilia, a to aj 
vrátane prevencie sexuálneho, rodovo 
motivovaného a domáceho násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že komplexná sexuálna 
výchova a vzdelávanie v oblasti vzťahov 
sú kľúčovými nástrojmi na budovanie 
zručností detí a mladých ľudí potrebných 
na rozvoj zdravých, rovnocenných, 
prosperujúcich a bezpečných vzťahov bez 
diskriminácie, nátlaku a násilia, a to aj 
vrátane prevencie sexuálneho, rodovo 
motivovaného a domáceho násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že komplexná sexuálna 
výchova a vzdelávanie v oblasti vzťahov 
sú kľúčovými nástrojmi na budovanie 
zručností detí a mladých ľudí potrebných 
na rozvoj zdravých, rovnocenných, 
prosperujúcich a bezpečných vzťahov bez 
diskriminácie, nátlaku a násilia, a to aj 
vrátane prevencie sexuálneho, rodovo 
motivovaného a domáceho násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; vyzýva všetky členské 
štáty, aby pre mladých ľudí v školách 
zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu 
a vzdelávanie v oblasti vzťahov primerané 
ich veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Robert Biedroń, Norbert Neuser, Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu zapájania mužov 
a chlapcov do projektov a programov 
zameraných na boj proti týmto normám 
a stereotypom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v oblasti 
rovnosti mužov a žien a dosiahnuť sa tak 
cieľ udržateľného rozvoja č. 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 

12. domnieva sa, že je tiež nevyhnutné 
kriticky sa postaviť voči škodlivým 
rodovým normám a stereotypom, aby sa 
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tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP;

tak mohol dosiahnuť ďalší pokrok v rámci 
programu SRZP; pripomína dôležitosť 
zapájania mužov a chlapcov do programu 
SRZP, pretože rovnako zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri odstraňovaní všetkého 
rodovo motivovaného násilia a v boji proti 
škodlivým stereotypom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje príchod rodovo 
motivovaného násilia na internete 
a potrebu zabezpečiť, aby všetko úsilie 
o odstránenie rodovo motivovaného 
násilia zohľadňovalo aj internetové 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. naliehavo vyzýva všetky členské 
štáty EÚ, aby čo najskôr ratifikovali 
a vykonali Istanbulský dohovor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Evelyn Regner, Norbert Neuser
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva, že samotný zákonom 
stanovený zákaz manželstiev detí a skorých 
a nútených manželstiev by nezaručil 
skoncovanie s týmito praktikami; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby lepšie 
koordinovali a posilňovali presadzovanie 
medzinárodných zmlúv, právnych 
predpisov a programov, a to aj 
prostredníctvom diplomatických vzťahov 
s vládami a organizáciami v tretích 
krajinách, s cieľom riešiť problémy 
súvisiace s manželstvami detí a skorými 
a nútenými manželstvami;

13. uznáva, že samotný zákonom 
stanovený zákaz manželstiev detí a skorých 
a nútených manželstiev by nezaručil 
skoncovanie s týmito praktikami; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby lepšie 
koordinovali a posilňovali presadzovanie 
medzinárodných zmlúv, právnych 
predpisov a programov, a to aj 
prostredníctvom diplomatických vzťahov 
s vládami a organizáciami v tretích 
krajinách, s cieľom riešiť problémy 
súvisiace s manželstvami detí a skorými 
a nútenými manželstvami; žiada, aby sa 
vynaložilo maximálne úsilie 
na presadzovanie zákonom stanovených 
zákazov a na ich doplnenie širším 
súborom zákonov a politík; uznáva, že si 
to vyžaduje prijatie a vykonávanie 
komplexných a holistických politík, 
stratégií a programov vrátane zrušenia 
diskriminačných právnych ustanovení 
týkajúcich sa núteného manželstva 
a prijatia pozitívnych opatrení 
na posilnenie postavenia dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. opakovane vyzýva EÚ, všetky 
členské štáty EÚ a členské štáty Rady 
Európy, ktoré tak ešte neurobili, aby čo 
najskôr ratifikovali a vykonali Istanbulský 
dohovor;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. pripomína, že mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov je jednou z foriem 
rodovo motivovaného násilia; vyzýva 
Európsku komisiu, aby preskúmala 
synergie medzi vnútornými a vonkajšími 
programami Únie s cieľom zabezpečiť 
súdržný a nepretržitý prístup k boju proti 
mrzačeniu ženských pohlavných orgánov 
v Únii aj mimo nej, keďže táto otázka je 
neoddeliteľne spojená s Európou 
a ostatnými časťami sveta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
vo všetkých stratégiách proti rodovo 
motivovanému násiliu by mali byť 
zahrnuté LGBTIQ osoby;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 163
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
vo všetkých stratégiách proti rodovo 
motivovanému násiliu by mali byť 
zahrnuté LGBTIQ osoby;

14. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
vo všetkých stratégiách proti rodovo 
motivovanému násiliu by mali byť 
zahrnuté zraniteľné skupiny, najmä ženy 
a dievčatá žijúce v oblastiach 
postihnutých konfliktom, náboženské 
a etnické menšiny a LGBTIQ osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
vo všetkých stratégiách proti rodovo 
motivovanému násiliu by mali byť 
zahrnuté LGBTIQ osoby;

14. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
vo všetkých stratégiách proti rodovo 
motivovanému násiliu musia byť zahrnuté 
LGBTIQ osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že v krízových 
oblastiach sú ženy a dievčatá vystavované 
najmä sexuálnemu násiliu, znásilňovaniu, 
pohlavne prenosným chorobám, 
sexuálnemu vykorisťovaniu a neželaným 
tehotenstvám; zdôrazňuje význam 
zabezpečenia prístupu k službám 
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sexuálneho a reprodukčného zdravia 
v takýchto situáciách a potrebu 
prispôsobiť humanitárnu pomoc 
zodpovedajúcim spôsobom; žiada 
o začlenenie rodového hľadiska do 
všetkých humanitárnych opatrení a do 
odbornej prípravy humanitárnych 
aktérov, aby tak mohli porozumieť 
konkrétnym zraniteľným miestam žien 
a dievčat a zvýšeným rizikám, ktorým sú 
vystavované;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína všetkým členským 
štátom, aby ratifikovali a vykonali 
Dohovor Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu 
a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) 
ako účinné opatrenie na potlačenie 
násilia páchaného na ženách 
a dievčatách, ako aj domáceho násilia 
na medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. žiada o preskúmanie vojnových 
zločinov, najmä v prípade, ak boli ženy 
a dievčatá mučené a bolo na nich 
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páchané násilie ako na členoch 
kresťanskej a jazídskej menšiny 
v severnom Iraku teroristickou 
organizáciou Islamského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
opatrenia zamerané na zastavenie 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
by mali zahŕňať spoluprácu 
s komunitami, ako aj s tradičnými 
a náboženskými vodcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje presvedčenie, že jedným 
z výsledkov nairobského samitu by mal 
byť mechanizmus na zabezpečenie 
zodpovednosti za plnenie globálnych 
a vnútroštátnych záväzkov, ako aj 
účinnosti opatrení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Jadwiga Wiśniewska
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje presvedčenie, že jedným 
z výsledkov nairobského samitu by mal 
byť mechanizmus na zabezpečenie 
zodpovednosti za plnenie globálnych 
a vnútroštátnych záväzkov, ako aj 
účinnosti opatrení;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 171
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje presvedčenie, že jedným 
z výsledkov nairobského samitu by mal 
byť mechanizmus na zabezpečenie 
zodpovednosti za plnenie globálnych 
a vnútroštátnych záväzkov, ako aj 
účinnosti opatrení;

15. vyjadruje presvedčenie, že jedným 
z výsledkov nairobského samitu by mal 
byť mechanizmus na zabezpečenie 
zodpovednosti za plnenie globálnych 
a vnútroštátnych záväzkov, ako aj 
účinnosti opatrení; zohľadňuje kľúčovú 
úlohu organizácií občianskej spoločnosti 
pri vykonávaní programu ICPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. uznáva úlohu, ktorú zohrávajú 
mimovládne organizácie ako 
poskytovatelia služieb a zároveň ako 
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obhajcovia SRZP; v tejto súvislosti vyzýva 
na silnejšiu podporu a ochranu 
mimovládnych organizácií zo strany EÚ, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu akčného 
programu ICDP, a najmä organizácií 
pre práva žien v EÚ aj mimo nej, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
rodovej rovnosti v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP 
a plánovania rodičovstva a aby 
vypracovala stratégie na zabezpečenie 
stabilného a nepretržitého poskytovania 
všetkých požadovaných služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 174
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 



PE644.787v01-00 86/104 AM\1193629SK.docx

SK

činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP 
a plánovania rodičovstva a aby 
vypracovala stratégie na zabezpečenie 
stabilného a nepretržitého poskytovania 
všetkých požadovaných služieb;

činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti prostredníctvom modernizácie 
akčného plánu pre rodovú rovnosť 
po roku 2020; vyzýva EÚ, aby vo svojej 
politike rozvojovej spolupráce, najmä 
v rámci nového Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI), zabezpečila primerané 
financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti prostredníctvom modernizácie 
akčného plánu pre rodovú rovnosť 
po roku 2020; vyzýva EÚ, aby vo svojej 
politike rozvojovej spolupráce, najmä 
v rámci nového Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI), zabezpečila primerané 
financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce, najmä v rámci 
nového Nástroja susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI), 
zabezpečila primerané financovanie SRZP 
a plánovania rodičovstva a aby 
vypracovala stratégie na zabezpečenie 
stabilného a nepretržitého poskytovania 
všetkých požadovaných služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny akčný plán pre rodovú 
rovnosť (GAP III) na obdobie po roku 
2020; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP a plánovania 
rodičovstva a aby vypracovala stratégie 
na zabezpečenie stabilného a nepretržitého 
poskytovania všetkých požadovaných 
služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 179
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; vyzýva EÚ, aby vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečila 
primerané financovanie SRZP 
a plánovania rodičovstva a aby 
vypracovala stratégie na zabezpečenie 
stabilného a nepretržitého poskytovania 
všetkých požadovaných služieb;

16. vyzýva EÚ, aby prevzala významnú 
vedúcu úlohu pri zabezpečovaní 
uplatňovania práv dievčat a žien a rodovej 
rovnosti, a to aj v rámci svojej vonkajšej 
činnosti; víta úsilie EÚ vo svojej politike 
rozvojovej spolupráce zabezpečiť 
primerané financovanie zdravotnej 
starostlivosti v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a plánovania 
rodičovstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých;

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých; 
vyjadruje presvedčenie, že takéto 
investície musia zahŕňať primerané 
financovanie a budovanie kapacít 
v prospech organizácií žien a mládeže, 
ktoré v prípade absencie alebo nedostatku 
vnútroštátnych programov často 
zabezpečujú poskytovanie základných 
informácií o plánovaní rodiny, 
komplexnej sexuálnej výchove 
a odstraňovaní škodlivých rodových 
a spoločenských stereotypov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Pierrette Herzberger-Fofana
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých;

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia (duševného 
aj telesného) a dobrých životných 
podmienok mladistvých, a to aj 
prostredníctvom zabezpečenia prístupu 
k zdravotníckym službám primeraným 
pre mladých ľudí a ku komplexnej 
sexuálnej výchove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých;

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých, a to aj 
prostredníctvom zabezpečenia prístupu 
k zdravotníckym službám primeraným 
pre mladých ľudí a ku komplexnej 
sexuálnej výchove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých;

17. žiada, aby sa vynaložili konkrétne 
investície v prospech zdravia a dobrých 
životných podmienok mladistvých, a to aj 
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prostredníctvom zabezpečenia prístupu 
k zdravotníckym službám primeraným 
pre mladých ľudí a ku komplexnej 
sexuálnej výchove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k SRZP prostredníctvom celej škály 
svojich nástrojov, ako sú geografické 
a regionálne programy zamerané na rodovú 
rovnosť, zdravie a rozvoj obyvateľstva, 
príspevky na celosvetové iniciatívy 
a organizácie OSN a granty pre organizácie 
občianskej spoločnosti; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že je ťažké presne 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov 
EÚ je priamo vynakladaných v súvislosti 
so SRZP a s plánovaním rodičovstva; 
vyzýva na neustále zlepšovanie metodiky, 
ktorá by mala v budúcnosti umožniť lepšie 
hodnotenie účinnosti opatrení týkajúcich sa 
SRZP;

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k zdravotnej starostlivosti v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
prostredníctvom celej škály svojich 
nástrojov, ako sú geografické a regionálne 
programy zamerané na rodovú rovnosť, 
zdravie a rozvoj obyvateľstva, príspevky 
na celosvetové iniciatívy a organizácie 
OSN a granty pre organizácie občianskej 
spoločnosti; vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že je ťažké presne vyčísliť, koľko 
finančných prostriedkov EÚ je priamo 
vynakladaných v súvislosti so sexuálnym 
a reprodukčným zdravím a s plánovaním 
rodičovstva; vyzýva na neustále 
zlepšovanie metodiky, ktorá by mala 
v budúcnosti umožniť lepšie hodnotenie 
účinnosti opatrení týkajúcich sa 
sexuálneho a reprodukčného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k SRZP prostredníctvom celej škály 
svojich nástrojov, ako sú geografické 
a regionálne programy zamerané na rodovú 
rovnosť, zdravie a rozvoj obyvateľstva, 
príspevky na celosvetové iniciatívy 
a organizácie OSN a granty pre organizácie 
občianskej spoločnosti; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že je ťažké presne 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov 
EÚ je priamo vynakladaných v súvislosti 
so SRZP a s plánovaním rodičovstva; 
vyzýva na neustále zlepšovanie metodiky, 
ktorá by mala v budúcnosti umožniť lepšie 
hodnotenie účinnosti opatrení týkajúcich sa 
SRZP;

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k SRZP prostredníctvom celej škály 
svojich nástrojov, ako sú geografické 
a regionálne programy zamerané na rodovú 
rovnosť, zdravie a rozvoj obyvateľstva, 
príspevky na celosvetové iniciatívy 
a organizácie OSN a granty pre organizácie 
občianskej spoločnosti; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že je ťažké presne 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov 
EÚ je priamo vynakladaných v súvislosti 
so SRZP a s plánovaním rodičovstva; 
vyzýva k dosiahnutiu ambicióznej úrovne 
financovania s cieľom zlepšiť 
zabezpečovanie SRZP v nasledujúcom 
VFR a na neustále zlepšovanie metodiky, 
ktorá by mala v budúcnosti umožniť lepšie 
hodnotenie účinnosti opatrení týkajúcich sa 
SRZP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k SRZP prostredníctvom celej škály 
svojich nástrojov, ako sú geografické 
a regionálne programy zamerané na rodovú 
rovnosť, zdravie a rozvoj obyvateľstva, 
príspevky na celosvetové iniciatívy 
a organizácie OSN a granty pre organizácie 
občianskej spoločnosti; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že je ťažké presne 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov 
EÚ je priamo vynakladaných v súvislosti 
so SRZP a s plánovaním rodičovstva; 
vyzýva na neustále zlepšovanie metodiky, 
ktorá by mala v budúcnosti umožniť lepšie 

18. poznamenáva, že EÚ prispieva 
k SRZP prostredníctvom celej škály 
svojich nástrojov, ako sú geografické 
a regionálne programy zamerané na rodovú 
rovnosť, zdravie a rozvoj obyvateľstva, 
príspevky na celosvetové iniciatívy 
a organizácie OSN a granty pre organizácie 
občianskej spoločnosti; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že je ťažké presne 
vyčísliť, koľko finančných prostriedkov 
EÚ je priamo vynakladaných v súvislosti 
s uvedenými programami; vyzýva 
na neustále zlepšovanie metodiky, ktorá by 
mala v budúcnosti umožniť lepšie 
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hodnotenie účinnosti opatrení týkajúcich 
sa SRZP;

hodnotenie využívania týchto príspevkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. uznáva úlohu, ktorú zohrávajú 
mimovládne organizácie ako 
poskytovatelia služieb a zároveň ako 
obhajcovia SRZP; vyzýva na silnejšiu 
podporu EÚ mimovládnych organizácií, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu akčného 
programu ICDP, najmä obhajkýň 
ľudských práv a organizácií pre práva 
žien; zdôrazňuje potrebu dostatočného 
financovania na podporu týchto 
mimovládnych organizácií a na 
zabezpečenie primeraného rozdelenia 
týchto prostriedkov v rámci členských 
štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. uznáva úlohu, ktorú zohrávali 
mimovládne organizácie ako 
poskytovatelia služieb a zároveň ako 
obhajcovia SRZP; v tejto súvislosti vyzýva 
na silnejšiu podporu a ochranu 
mimovládnych organizácií zo strany EÚ, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu akčného 



PE644.787v01-00 94/104 AM\1193629SK.docx

SK

programu ICDP, a najmä organizácií 
pre práva žien v EÚ aj mimo nej, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
rodovej rovnosti v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. uznáva úlohu, ktorú zohrávali 
mimovládne organizácie ako 
poskytovatelia služieb a zároveň ako 
obhajcovia SRZP; v tejto súvislosti vyzýva 
na silnejšiu podporu a ochranu 
mimovládnych organizácií zo strany EÚ, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu akčného 
programu ICDP, a najmä organizácií 
pre práva žien v EÚ aj mimo nej, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
rodovej rovnosti v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Robert Biedroń, Norbert Neuser, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
stanovovaní svojej budúcej globálnej 
politiky udržateľného rozvoja, ako aj 
komplexnej stratégie pre Afriku, v plnej 
miere integrovala a posilňovala podporu 
EÚ pre projekty v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, vrátane 
iniciatívy Spotlight EÚ a OSN, ktorá sa 
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zameriava na odstraňovanie násilia 
páchaného na ženách a dievčatách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta iniciatívu Spotlight zameranú 
na boj proti rodovo motivovanému násiliu 
na celom svete a zdôrazňuje, že 
prostredníctvom tejto iniciatívy by sa mali 
zmobilizovať záväzky ďalších krajín 
na medzinárodnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 193
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. opätovne vyzýva EÚ, aby sa spolu 
so svojimi členskými štátmi venovala 
riešeniu nedostatku finančných 
prostriedkov, a to opätovným zavedením 
a rozšírením globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) zo strany 
USA v tejto oblasti s využitím 
vnútroštátnych finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov EÚ určených 
na rozvoj;

vypúšťa sa

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 194
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. opätovne vyzýva EÚ, aby sa spolu 
so svojimi členskými štátmi venovala 
riešeniu nedostatku finančných 
prostriedkov, a to opätovným zavedením 
a rozšírením globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) zo strany 
USA v tejto oblasti s využitím 
vnútroštátnych finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov EÚ určených 
na rozvoj;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Chrysoula Zacharopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. opätovne vyzýva EÚ, aby sa spolu 
so svojimi členskými štátmi venovala 
riešeniu nedostatku finančných 
prostriedkov, a to opätovným zavedením 
a rozšírením globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) zo strany 
USA v tejto oblasti s využitím 
vnútroštátnych finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov EÚ určených 
na rozvoj;

19. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
spoločným vyhlásením Spojených štátov, 
Brazílie, Bieloruska, Egypta, Haiti, Líbye, 
Maďarska, Poľska, Senegalu, Svätej 
Lucie a Ugandy na samite v Nairobi zo 
14. novembra 2019, ktorého cieľom bolo 
narušiť stanovený konsenzus a ich 
zodpovedajúce záväzky týkajúce sa 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv žien, ktoré vyplývali z dohody 
v súlade s akčným programom ICPD 
a Pekinskou akčnou platformou, ako aj 
s výslednými dokumentmi ich 
hodnotiacich konferencií; dôrazne 
odsudzuje opätovné zavedenie a rozšírenie 
globálneho reštriktívneho pravidla (tzv. 
global gag rule) a jeho vplyv na globálnu 
zdravotnú starostlivosť a práva žien 
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a dievčat; opätovne vyzýva EÚ, aby sa 
spolu so svojimi členskými štátmi venovala 
riešeniu nedostatku finančných 
prostriedkov, a to opätovným zavedením 
a rozšírením globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) zo strany 
USA v tejto oblasti s využitím 
vnútroštátnych finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov EÚ určených 
na rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Evelyn Regner, Norbert Neuser

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva vlády jednotlivých štátov 
a medzinárodných darcov, aby venovali 
pozornosť tomu, že univerzálny balík 
základných služieb v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia zahŕňa aj 
služby, ako je liečba neplodnosti, rakoviny 
reprodukčných orgánov alebo sexuálne 
násilie, ktoré boli doteraz najmenej 
finančne podporované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie záväzok, ktorý 
vyjadrili dezignované komisárky 
Urpilainen a Dalli na svojich vypočutiach 
1. a 2. októbra 2019, že sexuálne 

vypúšťa sa
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a reprodukčné zdravie bude v rámci 
budúcej Komisie ústredným bodom práce 
v oblasti rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie záväzok, ktorý 
vyjadrili dezignované komisárky 
Urpilainen a Dalli na svojich vypočutiach 
1. a 2. októbra 2019, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie bude v rámci 
budúcej Komisie ústredným bodom práce 
v oblasti rodovej rovnosti;

20. pripomína, že ochrana 
a zlepšovanie ľudského zdravia v súlade 
s článkom 6 ZFEÚ sú v kompetencii 
členských štátov EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 199
Virginie Joron

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien.
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kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2).

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien, vrátane ich SRZP, prostredníctvom 
transparentných opatrení, ktoré umožnia 
nepretržité hodnotenie, a to aj pokiaľ ide 
o sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 
a že aspoň 85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2), 
zatiaľ čo 20 % oficiálnej rozvojovej 
pomoci by sa malo venovať projektom, 
ktoré majú ako hlavný cieľ rodovú 
rovnosť (rodový ukazovateľ podľa kritérií 
OECD s hodnotou 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
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žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2).

žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2) , 
zatiaľ čo 20 % oficiálnej rozvojovej 
pomoci by sa malo venovať projektom, 
ktoré majú ako hlavný cieľ rodovú 
rovnosť (rodový ukazovateľ podľa kritérií 
OECD s hodnotou 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
György Hölvényi, Hildegard Bentele, Lukas Mandl

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2).

21. trvá na tom, že nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) by mal podporovať 
rodovú rovnosť a posilnenie postavenia 
žien prostredníctvom transparentných 
opatrení, ktoré umožnia nepretržité 
hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, ktoré sú 
v súlade s Pekinskou akčnou platformou 
a akčným programom ICPD, a že aspoň 
85 % programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci by malo 
mať rodovú rovnosť ako významný alebo 
hlavný cieľ (rodový ukazovateľ podľa 
kritérií OECD s hodnotou 1 alebo 2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Pierrette Herzberger-Fofana
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. uznáva skutočnosť, že 
humanitárne krízy zintenzívňujú 
problémy v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv, najmä 
pokiaľ ide o najzraniteľnejšie skupiny 
žijúce na globálnom Juhu; vyzýva 
Európsku komisiu a členské štáty, aby 
v rámci svojej humanitárnej pomoci 
zohľadňovali aj hľadisko rodovej rovnosti 
a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 
a to aj pokiaľ ide o financovanie, keďže 
prístup k sexuálnej a reprodukčnej 
zdravotnej starostlivosti je základnou 
potrebou ľudí v humanitárnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva EÚ, aby prijala a vykonala 
komplexnú a záväznú stratégiu 
pre rodovú rovnosť, ktorá by mala byť 
prepojená s vykonávaním akčného 
programu ICPD a mala by obsahovať 
pevné záväzky a jasné ukazovatele 
vo všetkých oblastiach politiky, pričom by 
mala vyvodiť voči všetkým inštitúciám EÚ 
a členským štátom zodpovednosť 
prostredníctvom zavedenia dôkladného 
mechanizmu monitorovania.

Or. en



PE644.787v01-00 102/104 AM\1193629SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 205
Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva EÚ, aby prijala a vykonala 
komplexnú a záväznú stratégiu 
pre rodovú rovnosť, ktorá by mala byť 
prepojená s vykonávaním akčného 
programu ICPD a mala by obsahovať 
pevné záväzky a jasné ukazovatele 
vo všetkých oblastiach politiky, pričom by 
mala vyvodiť voči všetkým inštitúciám EÚ 
a členským štátom zodpovednosť 
prostredníctvom zavedenia dôkladného 
mechanizmu monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Robert Biedroń

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva EÚ, aby v súlade s akčným 
programom ICPD prijala komplexnú 
a záväznú stratégiu pre rodovú rovnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. uznáva skutočnosť, že 



AM\1193629SK.docx 103/104 PE644.787v01-00

SK

urýchľovanie humanitárnych kríz 
zintenzívňuje problémy v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv, najmä pokiaľ ide 
o najzraniteľnejšie skupiny žijúce 
na globálnom Juhu; vyzýva Európsku 
komisiu a členské štáty, aby v rámci svojej 
humanitárnej pomoci zohľadňovali aj 
hľadisko rodovej rovnosti a sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva, a to aj 
pokiaľ ide o financovanie, keďže prístup 
k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej 
starostlivosti je základnou potrebou ľudí 
v humanitárnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva EÚ, aby prijala a vykonala 
komplexnú a záväznú stratégiu 
pre rodovú rovnosť, ktorá by mala byť 
prepojená s vykonávaním akčného 
programu ICPD a mala by obsahovať 
pevné záväzky a jasné ukazovatele 
vo všetkých oblastiach politiky, pričom by 
mala vyvodiť voči všetkým inštitúciám EÚ 
a členským štátom zodpovednosť 
prostredníctvom zavedenia dôkladného 
mechanizmu monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Pierrette Herzberger-Fofana

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. žiada o kritické postavenie sa proti 
silne odmietavému postoju k rodovej 
rovnosti a SRZP a zároveň proti prejavom 
a opatreniam, ktoré oslabujú práva, 
autonómiu a emancipáciu žien 
vo všetkých oblastiach; konštatuje, že 
dôležitým spôsobom boja proti tomuto 
silnému postoju je aktívny rozvoj rodovej 
rovnosti založenej na právach 
a presadzovanie rodovej rovnosti 
vo všeobecnosti.

Or. en


