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Pozměňovací návrh 1
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés, Csaba Sógor, 

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 2, 12 a 24 Úmluvy 
OSN o právech dítěte, která byla přijata 
v roce 1989 a která obsahuje ustanovení 
týkající se ochrany před diskriminací, 
práva dítěte být vyslechnuto a ochrany 
zdraví matky a dítěte v jeho raném 
i pozdějším věku, jakož i rozvoje výchovy 
k plánovanému rodičovství a souvisejících 
služeb,

– s ohledem na preambuli a články 2, 12 
a 24 Úmluvy OSN o právech dítěte, která 
byla přijata v roce 1989 a která obsahuje 
ustanovení týkající se ochrany před 
diskriminací, práva dítěte být vyslechnuto 
a ochrany zdraví matky a dítěte v jeho 
raném i pozdějším věku, jakož i rozvoje 
výchovy k plánovanému rodičovství 
a souvisejících služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Záborská, Anne Delvaux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zuzana Roithová, 
Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, 
Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci práv dítěte1, 
která uvádí, že dítě z důvodu své tělesné 
a duševní nezralosti potřebuje zvláštní 
záruky, péči a zvláštní právní ochranu 
před narozením i po něm;
__________________
1 Přijata rezolucí Valného shromáždění 
OSN č. 1386 (XIV) ze dne 10. prosince 
1959.

Or. en



PE514.782v01-00 4/105 AM\941856CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení a akční program 
mezinárodní konference Organizace 
spojených národů o populaci a rozvoji, 
která se konala v Káhiře dne 13. září 1994, 
a na rezoluci Valného shromáždění 
Organizace spojených národů č. 65/234 
z prosince 2010 o opatřeních navazujících 
na mezinárodní konferenci o populaci 
a rozvoji po roce 2014,

– s ohledem na prohlášení a akční program 
mezinárodní konference Organizace 
spojených národů o populaci a rozvoji, 
která se konala v Káhiře dne 13. září 1994, 
a na dokumenty, které byly výsledkem 
konferencí o jejím přezkumu, na rezoluci
zvláštního zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů z června 
1999 (ICPD+5) a na rezoluci Valného 
shromáždění Organizace spojených 
národů č. 65/234 z prosince 2010 
o opatřeních navazujících na mezinárodní 
konferenci o populaci a rozvoji po roce 
2014,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. 
dubna 2011 o prioritách a základních 
rysech nového rámce politiky EU pro boj 
proti násilí páchanému na ženách,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na oficiální stejnoprotokol 
(písemný přepis) ze zasedání Sněmovny 
reprezentantů Kongresu Spojených států 
nazvaný „Dokumenty odhalují, že 
potratová lobby používá klamavé 
praktiky“ ze dne 8. prosince 2003, který
ukazuje, jakým způsobem skupiny 
podporující potraty plánují prosazovat 
potraty nikoli prostřednictvím přímých 
argumentů, ale záměrně chybnou 
interpretací výroků a definic 
a obcházením vnitrostátních zákonů,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu parlamentního 
shromáždění Rady Evropy o prenatální 
selekci na základě pohlaví ze dne 16. září 
2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Bernd Posselt 

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 1763(2010) 
ze dne 7. října 2010 o právu na odmítnutí 
zákonné lékařské péče z důvodu svědomí,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Jan 
Olbrycht, Philippe de Villiers, Nirj Deva

Návrh usnesení
Právní východisko 18 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh usnesení 
parlamentního shromáždění Rady Evropy 
ze dne 11. května 2010 o potratech na 
základě pohlaví plodu (genocidě pohlaví), 
který vybízel členské státy Rady Evropy, 
aby „odsuzovaly potraty na základě 
pohlaví plodu všude, kde k nim dochází, 
a kdykoli se tak děje“,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Csaba Sógor

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 168 odst. 7 Smlouvy 
o fungování EU, který stanoví, že při 
činnosti Unie je uznávána odpovědnost 
členských států za stanovení jejich 
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zdravotní politiky a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, László Tőkés, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a obzvláště její článek 10 
(Svoboda myšlení, svědomí 
a náboženského vyznání), který uznává 
právo na odmítnutí z důvodu svědomí,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry zasedání Rady 
o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví 
přijaté na 3011. zasedání Rady pro 
zahraniční věci konaném dne 
10. května 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt, Jan Olbrycht
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Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora 
EU ve věci C-34/10, který uvádí, že je 
vědecky prokázanou skutečností, že nový 
lidský život začíná okamžikem početí a že 
lidské embryo představuje konkrétní 
stádium vývoje lidského těla;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, 
Csaba Sógor, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Právní východisko 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 29. září 
19944 o výsledcích káhirské Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji a ze dne 4. 
července 19965 o opatřeních navazujících 
na tuto konferenci,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 29. září 
19944 o výsledcích káhirské Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji a ze dne 4. 
července 19965 o opatřeních navazujících 
na tuto konferenci a na četné výhrady,
které v této věci vyjádřily členské státy, 
obzvláště pokud jde o otázku sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a potratů, 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 32 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dokument regionálního 
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úřadu pro Evropu Světové zdravotnické 
organizace a německého spolkového 
střediska pro zdravotní výchovu (BZgA) 
nazvaný Standardy pro sexuální výchovu 
v Evropě: rámec pro politické činitele, 
vzdělávací a zdravotnické orgány 
a odborníky, který byl vydán v roce 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba 
Sógor

Návrh usnesení
Právní východisko 32 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své doporučení Radě ze 
dne 13. června 2013 o návrhu pokynů EU 
na podporu a ochranu svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
(P7_TA(2013)0279),

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Právní východisko 32 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu vysoké komisařky 
OSN pro lidská práva nazvanou 
Diskriminační zákony a praktiky a násilné 
činy zaměřené proti osobám z důvodu 
jejich sexuální orientace a pohlavní 
identity (A/HR/C/19/41),

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sexuální 
a reprodukční práva patří mezi lidská 
práva, jejichž porušování znamená 
jednání v rozporu s právem žen a dívek na 
rovnost, nediskriminaci, důstojnost 
a zdraví a ochranu před nelidským 
a ponižujícím zacházením;

A. vzhledem k tomu, že ženy a dívky mají 
právo na rovné příležitosti, na to, aby 
nebyly diskriminovány na základě 
pohlaví, na důstojnost a zdraví a na
ochranu před nelidským a ponižujícím 
zacházením;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 8 SFEU 
stanoví, že Unie při všech svých 
činnostech usiluje o odstranění nerovností 
a podporu rovného zacházení s muži 
a ženami;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že sexuální 
a reprodukční zdraví a práva se týkají 
každé lidské bytosti v každém stádiu 
života, a že se tudíž jedná o otázku, jejíž 
význam přetrvává po celý život žen i mužů, 
a vzhledem k tomu, že programy v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví musí 
být přizpůsobeny rozmanitým potřebám 
a problémům, s nimiž se lidé potýkají 
v různých fázích svého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že neexistuje žádná 
mezinárodně-právní povinnost umožňovat 
přístup k potratu, ať už je zdůvodněn 
čímkoli, včetně mj. zdraví, soukromí, 
nediskriminace či sexuální autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že článek 168 
SFEU stanoví, že při provádění všech 
činností Unie je zajištěn vysoký stupeň 
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ochrany lidského zdraví a Unie usiluje 
o zlepšování veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že preambule 
Všeobecné deklarace lidských práv uvádí, 
že „uznání přirozené důstojnosti 
a rovných a nezcizitelných práv členů 
lidské rodiny je základem svobody, 
spravedlnosti a míru ve světě“, a její 
článek 3 pak stanoví, že „každý má právo 
na život, svobodu a osobní bezpečnost“;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech 
implicitně uznává lidská práva 
nenarozených dětí, neboť jeho článek 6 
stanoví, že rozsudek trestu smrti „nebude 
vykonán na těhotných ženách“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži by 
měli mít svobodu rozhodovat se 
v záležitostech týkajících se jejich 
sexuálního a reprodukčního zdraví na 
základě vlastní informované a odpovědné 
volby;

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži by
měli mít svobodu rozhodovat se 
v záležitostech týkajících se jejich 
sexuálního a reprodukčního zdraví na 
základě vlastní informované a odpovědné 
volby; vzhledem k tomu, že práva 
nenarozeného dítěte musí být hájena 
a dodržována;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži by 
měli mít svobodu rozhodovat se 
v záležitostech týkajících se jejich 
sexuálního a reprodukčního zdraví na 
základě vlastní informované a odpovědné 
volby;

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži mají –
bez ohledu na svůj věk, pohlaví, rasu, 
etnický původ, třídu, kastu, náboženskou 
příslušnost, rodinný stav, zaměstnání, 
postižení, nákazu HIV (nebo jinou 
sexuálně přenosnou infekcí), původní 
státní příslušnost, imigrační status, jazyk, 
sexuální orientaci a genderovou identitu –
právo rozhodovat se v záležitostech 
týkajících se jejich sexuálního 
a reprodukčního zdraví na základě vlastní 
informované a odpovědné volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Iratxe García Pérez
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži by 
měli mít svobodu rozhodovat se 
v záležitostech týkajících se jejich 
sexuálního a reprodukčního zdraví na 
základě vlastní informované a odpovědné 
volby;

B. vzhledem k tomu, že ženy a muži by 
měli mít plnou svobodu rozhodovat se 
v záležitostech týkajících se jejich 
sexuálního a reprodukčního zdraví na 
základě vlastní informované a odpovědné 
volby a že by jim měly být zpřístupněny 
veškeré odpovídající metody a možnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že nerovnost 
pohlaví je klíčovým důvodem nenaplnění 
potřeb žen a dospívajících dívek v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a že 
stereotypní vnímání ženství a mužství 
obecně, a obzvláště vnímání dívčí a ženské 
sexuality, je podstatnou překážkou 
naplnění potřeb v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že žádné 
mezinárodní právně závazné smlouvy či 
úmluvy nedefinují pojem „sexuální 
a reprodukční zdraví a práva“; vzhledem 
k tomu, že slovník Světové zdravotnické 
organizace ukazuje používání 
„inkluzivního jazyka“: „sexuální 
a reprodukční zdraví“ zahrnuje „metody 
regulace plodnosti“, která zahrnuje 
„ukončení těhotenství (potrat)“;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že k zavádění 
sexuální výchovy do vzdělávacích systémů 
mají pravomoc členské státy, a nikoli EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že neplánované 
a nechtěné těhotenství je dodnes 
problematickou realitou pro mnoho žen 
v EU, včetně dospívajících dívek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že téměř v jedné 
třetině členských států není antikoncepce 
proplácena z veřejného zdravotního 
pojištění, což je vážnou překážkou 
znesnadňující přístup k antikoncepci
určitým skupinám žen, včetně žen 
s nízkými příjmy, dospívajících dívek 
a žen, které žijí v násilném partnerském 
vztahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že sexuální 
výchova, která je komplexní, přiměřená 
věku, založená na vědecky prokázaných 
poznatcích a oproštěná od předsudků, 
kvalitní služby plánování rodiny a přístup 
k antikoncepci napomáhá předcházení 
neplánovanému a nechtěnému 
těhotenství, omezuje potřebu podstupovat 
potrat a napomáhá předcházení nákaze 
virem HIV a jinými sexuálně přenosnými 
infekcemi; vzhledem dále k tomu, že 
naučit mladé lidi tomu, aby k vlastnímu 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví 
přistupovali zodpovědně, má dlouhodobé 
pozitivní účinky, které trvají po celý život 
a jsou přínosné pro společnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle 
Populačního fond OSN i Světové 
zdravotnické organizace umírá 
každoročně 287 000 žen v důsledku 
komplikací spojených s těhotenstvím 
a porodem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že podle odhadů je 
přibližně pět milionů lidí ve věku 15–24 let 
a dva miliony dospívajících ve věku 10–19 
let nakaženo virem HIV[1] a že tyto osoby 
obvykle nemají nevyužívají služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a HIV, neboť tyto služby jen zřídka 
komplexně odpovídají specifickým 
potřebám mladých lidí v této oblasti;
[1] Viz publikace organizace UNICEF 
nazvaná Příležitost v krizi: předcházení 
HIV od raného dospívání po počátky 
dospělosti, 2011. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy i v nich samých existují rozdíly ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví a nerovnost 
sexuálních a reprodukčních práv žen;

E. vzhledem k tomu, že rozdíly mezi 
členskými státy i v nich samých ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví jsou jak zdravotní, 
tak lidskoprávní otázkou, která 
jednoznačně spadá do pravomoci 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy i v nich samých existují rozdíly ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví a nerovnost 
sexuálních a reprodukčních práv žen;

E. vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy i v nich samých existují rozdíly ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví a nerovnost 
sexuálních a reprodukčních práv žen, 
a zejména že evropské ženy čelí hluboké 
nerovnosti v přístupu ke službám v oblasti 
reprodukčního zdraví, antikoncepce 
a potratu v závislosti na jejich příjmu 
a/nebo zemi, v níž žijí;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezi členskými 
státy i v nich samých existují rozdíly ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví a nerovnost 
sexuálních a reprodukčních práv žen;

E. vzhledem k tomu, že navzdory 
mezinárodním závazkům existují mezi 
členskými státy i v nich samých rozdíly ve 
standardech týkajících se sexuálního 
a reprodukčního zdraví a v Evropě panuje
nerovnost sexuálních a reprodukčních práv 
žen v závislosti na zemi, v níž žijí, jejich 
příjmu, věku, migračnímu statusu 
a dalších faktorech;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že u mladistvých 
matek se snižuje pravděpodobnost, že 
dokončí maturitní středoškolské vzdělání, 
a zvyšuje pravděpodobnost, že budou žít 
v chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že migrující ženy, 
ženy z řad uprchlíků a ženy bez povolení 
k pobytu čelí nejisté hospodářské 
a sociální situaci, v níž jsou otázky týkající 
se sexuálního a reprodukčního zdraví 
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často minimalizovány nebo ignorovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v Evropě i 
v celosvětovém měřítku sílí hlasy, které se 
staví proti sexuálnímu a reprodukčnímu 
zdraví a které chtějí ženám a mužům upřít 
základní sexuální a reprodukční práva, 
k jejichž ochraně se všechny členské státy 
EU zavázaly v mezinárodních dohodách;

F. vzhledem k tomu, že sexuální 
a reprodukční práva jsou zásadními právy, 
k jejichž dodržování a ochraně se všechny 
členské státy EU zavázaly v mezinárodních 
dohodách;

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že sexuální 
a reprodukční práva jsou klíčovým 
faktorem pro dosažení rovnosti žen 
a mužů, odstranění chudoby, hospodářský 
růst a rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ženy a muži by 
měli nést stejný díl odpovědnosti za 
předcházení nechtěnému otěhotnění; 
vzhledem k tomu, že antikoncepci 
používají převážně ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že přecházení 
nechtěnému otěhotnění není pouze 
otázkou antikoncepčních služeb 
a informací, ale zahrnuje rovněž 
poskytování komplexní sexuální výchovy 
a hmotnou a finanční pomoc 
poskytovanou těhotným ženám, které ji 
potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
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a Polsko) a tato možnost zůstává i přesto, 
že ji zákon připouští, nadále široce 
nedostupná, což je umožněno zneužíváním 
práva odmítnout provádění těchto zákroků 
z důvodu svědomí nebo krajně 
restriktivním výkladem stávajících 
omezení;

a Polsko) a tato možnost zůstává i přesto, 
že ji zákon připouští, nadále široce 
nedostupná, což je umožněno zneužíváním 
práva odmítnout provádění těchto zákroků 
z důvodu svědomí nebo krajně 
restriktivním výkladem stávajících 
omezení, a vzhledem k tomu, že další 
členské státy EU zvažují, že omezí přístup 
ke službám v oblasti potratu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko) a tato možnost zůstává i přesto, 
že ji zákon připouští, nadále široce 
nedostupná, což je umožněno zneužíváním 
práva odmítnout provádění těchto 
zákroků z důvodu svědomí nebo krajně 
restriktivním výkladem stávajících 
omezení;

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko) a tato možnost zůstává nadále 
široce nedostupná a že přijímání právních 
předpisů na ochranu dosud nenarozených 
dětí je v pravomoci členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
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úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko) a tato možnost zůstává i přesto, 
že ji zákon připouští, nadále široce 
nedostupná, což je umožněno 
zneužíváním práva odmítnout provádění 
těchto zákroků z důvodu svědomí nebo 
krajně restriktivním výkladem stávajících 
omezení;

úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko) a tato možnost zůstává v těchto 
zemích i v případech, kdy ji zákon 
připouští, jen velmi obtížně dostupná; 
vzhledem k tomu, že v několika dalších 
členských státech není potrat
protizákonný, ale přístup k němu je čím 
dál tím obtížnější z důvodu právních nebo 
praktických překážek, jako je zneužívání
práva odmítnout provádění těchto zákroků 
z důvodu svědomí, zákonné čekací lhůty 
a zaujaté poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko) a tato možnost zůstává i přesto, 
že ji zákon připouští, nadále široce 
nedostupná, což je umožněno 
zneužíváním práva odmítnout provádění 
těchto zákroků z důvodu svědomí nebo 
krajně restriktivním výkladem stávajících 
omezení;

G. vzhledem k tomu, že přístup 
k bezpečnému potratu je s výjimkou velmi 
úzce vymezených okolností zakázán ve 
třech členských státech EU (Irsko, Malta 
a Polsko);

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že odmítnutí 
vykonat potrat, kterým by byl zachráněn 
život, představuje závažné porušení 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že informace 
týkající se sexuálních otázek poskytované 
sdělovacími prostředky mohou být jak 
pravdivé, tak i nepravdivé; vzhledem 
k tomu, že je třeba přijmout komplexní 
osnovy pro výuku sexuální výchovy ve 
školách i mimo školy, mají-li se 
dospívající naučit rozlišovat mezi 
pravdivými a nepravdivými informacemi, 
osvobodit se od mýtů a úspěšně čelit 
diskriminačním a genderovým 
stereotypům, které předkládají masové 
sdělovací prostředky a masová kultura;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že v některých 
zemích se zákonodárci podařilo nalézt 
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rovnováhu mezi ochranou matek, 
předcházením potratům, umožněním 
bezpečného a bezplatného ukončení 
těhotenství a poskytnutím práva 
odmítnout z důvodu svědomí 
zdravotníkům;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že socio-
ekonomické okolnosti a okolnosti spojené 
s pracovním životem způsobují, že je pro 
mnoho žen a mladých párů obtížné stát se 
rodiči;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy se i nadále potýkají s problémem 
úmrtnosti rodiček;

H. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy se i nadále potýkají s problémem 
úmrtnosti rodiček a že se jedná o problém, 
s nímž se potýká evropská rozvojová 
politika;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že sexuální násilí 
představuje vážné porušení lidských práv, 
jehož dopad na sexualitu, důstojnost, 
psychologickou rovnováhu, autonomii 
a reprodukční zdraví žen a dívek je 
zničující, a vzhledem k tomu, že škodlivé 
tradiční praktiky, jako je například 
mrzačení či pořezání ženských genitálií 
nebo předčasné a nucené manželství, mají 
škodlivé dopady na osobní stav 
a sebedůvěru, sexuální vztahy, těhotenství 
a porod a představují celoživotní riziko 
pro zdraví dotčených žen, ale také pro 
společenství a společnost jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že násilí páchané 
na ženách, obzvláště pak domácí násilí 
a znásilňování, je široce rozšířeným jevem 
a vzrůstající počet žen čelí riziku nákazy 
AIDS nebo jinou sexuálně přenosnou 
infekcí způsobenému vysoce rizikovým 
chováním jejich partnera; vzhledem 
k tomu, že k tomuto násilí rovněž dochází 
vůči těhotným ženám, čímž se zvyšuje 
riziko, že samovolně potratí, porodí mrtvé 
dítě nebo musí podstoupit potrat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že rozpočtové škrty 
ve veřejném zdravotnictví učinily 
zdravotní péči a služby ještě méně 
přístupnými;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, Sophia in 't 
Veld

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že ženy a dívky, které 
pracují jako prostitutky, užívají drogy 
a/nebo jsou transsexuálové čelí 
největšímu riziku, že onemocní sexuálně 
přenosnou infekcí – včetně HIV – a že 
jsou jejich potřeby v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví často 
zanedbávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J



PE514.782v01-00 28/105 AM\941856CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že podle výsledků 
studií komplexní sexuální výchova reálně 
zvyšuje pravděpodobnost odpovědného 
chování při první i následných sexuálních 
aktivitách;

J. vzhledem k tomu, že podle výsledků 
studií komplexní sexuální výchova
a vysoce kvalitní služby plánování rodiny
reálně zvyšuje pravděpodobnost 
odpovědného chování při první 
i následných sexuálních aktivitách;

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že podle výsledků 
studií komplexní sexuální výchova reálně 
zvyšuje pravděpodobnost odpovědného 
chování při první i následných sexuálních 
aktivitách;

J. vzhledem k tomu, že podle výsledků 
studií komplexní sexuální výchova reálně 
zvyšuje pravděpodobnost odpovědného, 
bezpečného a ohleduplného chování při 
první i následných sexuálních aktivitách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že zveřejněné 
statistiky Evropské unie týkající se 
ukazatelů sexuálního a reprodukčního 
zdraví jsou neúplné a jen obtížně 
srovnatelné z důvodu rozdílných metod 
sběru údajů a sestavování statistik 
v jednotlivých členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že lesbické ženy, 
gayové, bisexuálové, transsexuálové 
a intersexuálové (LGBTI) dodnes čelí 
diskriminaci, násilí a předsudkům 
ohledně jejich sexuality a genderové 
identity ve všech členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat 
pozornost nikoli pouze ukončování 
nechtěných těhotenství, ale také –
a zejména – předcházení nechtěným 
otěhotněním, a že odpovědnost v této 
oblasti nesou jak muži, tak ženy; vzhledem 
k tomu, že pro předcházení nechtěnému 
otěhotnění hraje zásadní význam dobré 
povědomí daných osob o sexualitě, 
odpovědnosti vůči druhým ve vztazích, 
zdraví a různých metodách předcházení 
otěhotnění, jakož i snadný přístup ke všem 
antikoncepčním metodám;

Or. es
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Pozměňovací návrh 62
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že mladí lidé mají již 
od útlého věku přístup k pornografickému 
obsahu, zejména prostřednictvím přístupu 
k internetu, ať už ve škole, či doma;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že potraty, které 
nejsou prováděny bezpečným způsobem, 
mohou představovat nebezpečí pro fyzické 
a duševní zdraví žen a mohou ohrozit 
i jejich život;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že „sexualizace“ 
velmi mladých dívek ve sdělovacích 
prostředcích má určité dopady na citový 
rozvoj a sexuální život žen i mužů 
a napomáhá udržovat při životě genderové 



AM\941856CS.doc 31/105 PE514.782v01-00

CS

stereotypy a různé druhy diskriminace 
a sexuálního násilí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech jsou stále ještě na 
romských či zdravotně postižených ženách 
prováděny nucené sterilizace či sterilizace 
pod nátlakem;

K. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech jsou stále ještě na 
romských a zdravotně postižených ženách
a na transsexuálech prováděny nucené 
sterilizace či sterilizace pod nátlakem;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že přecházení 
nechtěnému otěhotnění není pouze 
otázkou antikoncepčních služeb 
a informací, ale zahrnuje rovněž 
poskytování komplexní sexuální výchovy 
a hmotnou a finanční pomoc 
poskytovanou těhotným ženám, které ji 
potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, 
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Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že orgány, které 
monitorují provádění úmluv OSN, nemají 
pravomoc interpretovat tyto úmluvy 
způsobem, který by pro státy vytvářel nové 
povinnosti nebo měnil hmotněprávní 
aspekty úmluv; na základě této úvahy lze 
tedy říci, že jakýkoli orgán monitorující 
uplatňování úmluv OSN, který určitou 
úmluvu interpretuje tak, aby zahrnovala 
právo na potrat, překračuje svou 
pravomoc a jedná v rozporu se svým 
mandátem; vzhledem k tomu, že takové 
jednání překračující pravomoc nevytváří 
pro státy, které jsou stranami dané 
úmluvy, žádné právní povinnosti a že by 
nemělo být považováno za dodatečný zdroj 
utváření nového zvykového 
mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
je prostředkem umožňujícím vymezit 
nejvhodnější řešení a účinněji chránit 
zájmy všech občanů EU;

Or. fr



AM\941856CS.doc 33/105 PE514.782v01-00

CS

Pozměňovací návrh 69
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že existují příklady 
členských států, v nichž existuje současně 
svobodomyslná právní úprava potratů 
a účinná sexuální výchova, vysoce 
kvalitní služby plánování rodiny 
a dostupná antikoncepce různého druhu, 
přičemž tyto státy mají současně nižší 
míru potratů a vyšší míru porodnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že „zdraví je základní lidské 
právo, které je nezbytné k výkonu ostatních 
lidských práv“ a že EU může dosáhnout 
nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví jen za 
předpokladu plného uznání a prosazování 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

1. opět připomíná, že „zdraví je základní 
lidské právo, které je nezbytné k výkonu 
ostatních lidských práv“ a že EU může 
dosáhnout nejvyšší dosažitelné úrovně 
zdraví jen za předpokladu plného uznání 
a prosazování sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že „zdraví je základní lidské 
právo, které je nezbytné k výkonu ostatních 
lidských práv“ a že EU může dosáhnout 
nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví jen za 
předpokladu plného uznání a prosazování 
sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv;

1. připomíná, že „zdraví je základní lidské 
právo, které je nezbytné k výkonu ostatních 
lidských práv“;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že porušování zásad 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
má přímé dopady na životy žen a dívek, na 
ekonomickou nezávislost žen, na 
schopnost žen využívat sociální služby, na 
jejich přístup k rozhodovacímu procesu 
a účasti na veřejném životě, na 
zranitelnosti žen vůči mužskému násilí, na 
přístup žen ke vzdělání a na jejich 
schopnost užívat si soukromého života, 
a že má tudíž dopady na společnost jako 
celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že zvláštní výbor zřízený 
Valným shromážděním Organizace 
spojených národů při přípravě Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením 
pravidelně zdůrazňoval, že pojem 
„sexuální a reprodukční zdraví“ nevytváří 
žádné nové lidské právo nebo novou 
mezinárodní povinnost pro zúčastněné 
státy a nemění obsah práva na zdravotní 
péči, jak je formulováno v článku 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a 
v Úmluvě OSN o právech dítěte: „Výbor 
ad hoc konstatuje, že použití slovního 
spojení „služby v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví“ by neznamenalo 
uznání žádných nových povinností 
v rámci mezinárodního práva nebo 
lidských práv. Výbor ad hoc se domnívá, 
že návrh znění písmene a) [týkajícího se 
služeb zdravotní péče, včetně sexuálních 
a reprodukčních služeb, jež mají být 
poskytovány osobám se zdravotním 
postižením] je nediskriminačním 
ustanovením, které nerozšiřuje ani 
nemění právo na zdraví, jak je 
formulováno v článku 12 Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech či v článku 24 
Úmluvy o právech dítěte. Důsledkem 
písmene a) by spíše bylo, že by státy, které 
jsou smluvními stranami, byly povinny 
zajistit, aby byly případné služby zdravotní 
péče poskytovány bez diskriminace na 
základě zdravotního postižení.“ 1

__________________
1 Výbor ad hoc pro vypracování 
komplexní a ucelené mezinárodní Úmluvy 
o ochraně a podpoře práv a důstojnosti
osob se zdravotním postižením, zpráva ze 
7. zasedání (New York, 16. ledna –
3. února 2006), poznámka 4, 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/right
s/ahc7re¬port-e.html.
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že emancipace žen a dívek 
je klíčem ke zlomení začarovaného kruhu 
diskriminace a násilí a k podpoře 
a ochraně lidských práv, včetně 
sexuálního a reprodukčního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva;

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní práva
a Evropského institutu pro rovnost žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva;

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva, a to tím, že budou i nadále bedlivě 
sledovat zavádění politik a/nebo právních 
předpisů, které by mohly porušovat zásady 
sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva;

2. uznává, že sexuální a reprodukční zdraví 
a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Inês Cristina Zuber
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva;

2. připomíná, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva tvoří podstatný prvek lidské 
důstojnosti a je třeba je řešit v širších 
souvislostech strukturální diskriminace 
a nerovností mezi ženami a muži; a vyzývá 
členské státy, aby sexuální a reprodukční 
zdraví a práva chránily v neposlední řadě 
zajišťováním programů a služeb v oblasti 
reprodukčního zdraví, včetně takových 
druhů péče a léků, které jsou 
předpokladem pro dobrovolné plánování 
rodičovství a pro zdraví matek 
a novorozenců;

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
kvalitní služby v oblasti sexuálního zdraví 
a reprodukční medicíny, které budou 
uzpůsobeny potřebám konkrétních skupin 
obyvatelstva, jejichž příslušníci (např. 
mládež, zranitelné skupiny atd.) jich 
budou moci využívat bez diskriminace či 
strachu, že budou souzeni; zdůrazňuje, že 
tyto služby se musí zaměřovat také na 
aktivní úlohu mužů a chlapců při sdílení 
odpovědnosti za sexuální chování a jeho 
následky a tuto jejich aktivní úlohu 
usnadňovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že politiky Evropské unie 
a jejích členských států musí zajišťovat 
respektování, ochranu a uplatňování práv 
na sexuální a reprodukční zdraví ve 
vztahu ke všem obyvatelům, a to na 
základě toho, že budou propagovat, aby se 
lidská sexualita vnímala jako pozitivní 
aspekt života, a vytvoří otevřenou kulturu 
založenou na respektu, nediskriminaci 
a nenásilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. prosazuje všeobecné lidské právo na 
výhradu svědomí a odpovědnost státu 
zajistit, aby měli pacienti přístup k včasné 
zákonné lékařské péči zejména 
v naléhavých případech v rámci 
prenatální zdravotní péče a péče o matku, 
a připomíná, že žádná osoba, nemocnice 
ani instituce nemůže být jakkoli nucena, 
činěna odpovědnou či diskriminována, 
pokud z jakéhokoli důvodu odmítne 
provést umělé přerušení těhotenství či 
jakýkoli zákrok, který by mohl způsobit 
smrt lidského plodu či embrya, nebo těmto 
zákrokům vyhovět, napomoci či se jim 
podrobit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že uvnitř EU a případně i 
v rámci jejích vnějších politik musí EU 
zajistit změnu, prosazení či zrušení 
zákonů a politik v zájmu respektování 
a ochrany sexuálního a reprodukčního 
zdraví a s ním spojených práv a s cílem 
umožnit všem jednotlivcům, aby tato svá 
práva uplatňovali bez jakékoli 
diskriminace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že reprodukční možnosti, 
stejně jako služby týkající se plodnosti, by 
měly být upravovány nediskriminačními
předpisy, a vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k léčbě neplodnosti a 
k asistované reprodukci také pro ženy bez 
partnera a lesbické ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že náhradní mateřství 
představuje zásah do těla matky i dítěte 
a ohrožuje tělesnou integritu a lidská 
práva příslušných žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. zdůrazňuje, že nucená sterilizace či 
sterilizace prováděná pod nátlakem 
u jakýchkoli osob, včetně transsexuálů, 
představuje porušení jejich lidských práv 
a tělesné integrity, a vyzývá členské státy, 
aby zrušily stávající zákony, které 
sterilizaci nařizují;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje hluboké politování, že návrh 
nového programu Zdraví pro růst na 
období 2014–2020 nezmiňuje sexuální 
a reprodukční zdraví a práva10;

3. vyjadřuje hluboké politování, že návrh 
nového programu Zdraví pro růst na 
období 2014–2020 nezmiňuje sexuální 
a reprodukční zdraví a práva10, ale uznává, 
že v této oblasti mají svrchovanost členské 
státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje hluboké politování, že návrh 
nového programu Zdraví pro růst na 
období 2014–2020 nezmiňuje sexuální 
a reprodukční zdraví a práva10;

3. vyjadřuje hluboké politování, že návrh 
nového programu Zdraví pro růst na 
období 2014–2020 nezmiňuje sexuální 
a reprodukční zdraví a práva10, a naléhavě 
vyzývá Evropskou komisi, aby téma 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
s ním spojených práv zahrnula do příští 
strategie EU pro oblast veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že politiky týkající se 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
s ním spojených práv jsou záležitostí 
členských států a že je třeba dodržovat 
v této oblasti zásadu subsidiarity; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
geograficky přiměřené rozmístění 
kvalitních zdravotních služeb a kvalitních 
a bezpečných služeb převozu s cílem 
zaručit rovný přístup veškerému svému 
obyvatelstvu, včetně žen a dívek žijících na 
venkově;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a podporovat 
lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a podporovat 
lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv; připomíná, že je 
přitom třeba neustále zajišťovat ochranu 
práva nenarozeného dítěte na život;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
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a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a podporovat 
lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací v rámci 
strategií a iniciativ v této oblasti, 
a podporovat lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv a vyzývat k výměně 
osvědčených postupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a podporovat 
lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, provádět 
osvětové kampaně a podporovat lepší 
prosazování sexuálních a reprodukčních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
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a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a podporovat 
lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, a měla by do 
těchto oblastí začlenit téma sexuálního 
a reprodukčního zdraví a s ním spojených 
práv a podporovat lepší prosazování 
právní předpisů a politik týkajících se
sexuálních a reprodukčních práv 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, 
a podporovat lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

4. poukazuje na to, že je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že i když je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států, může EU uplatňovat 
pravomoc, která jí umožňuje vytvářet 
politiky v oblasti veřejného zdraví 
a ochrany před diskriminací, 
a podporovat lepší prosazování sexuálních 
a reprodukčních práv;

4. poukazuje na to, že je vytváření 
a provádění politiky sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv v pravomoci 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup ke službám sexuálního 
a reprodukčního zdraví na základě práv 
a bez jakékoli diskriminace, ať už by měla 
existovat z důvodu etnického původu 
daných osob, jejich situace ohledně 
bydlení, jejich migračního statusu, věku, 
postižení, sexuální orientace, genderu 
nebo zdravotního či občanského stavu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že politiky týkající se 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
s ním spojených práv musí zohledňovat 
specifickou situaci některých skupin 
obyvatel a rizika související s jejich 
identitou či situací, zejména pokud jde 
o etnické menšiny, těhotné či lesbické 
ženy, ženy bisexuální a transsexuálky, děti 
a mládež, LGBTI, prostituty a prostitutky, 
vězně, migranty a uživatele injekčně 
aplikovaných drog;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že při provádění 
zvláštních doložek o zákazu donucování 
a nátlaku v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví schválených na 
Mezinárodní konferenci OSN o populaci 
a rozvoji konané v Káhiře i právně 
závazných mezinárodních nástrojů 
v oblasti lidských práv, acquis 
communautaire EU a pravomocí EU 
v rámci příslušných politik by pomoc Unie 
neměla být poskytnuta žádnému orgánu, 
organizaci nebo programu, které 
prosazují, podporují nebo se účastní na 
řízení jakéhokoli opatření, jež zahrnuje 
takové porušování lidských práv, jako 
jsou nucené potraty, nedobrovolné 
sterilizace žen a mužů a určování pohlaví 
plodu vedoucí k prenatálnímu výběru 
pohlaví plodu nebo k zabíjení 
novorozeňat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že pomoc Unie by neměla 
být poskytnuta žádnému orgánu, 
organizaci nebo programu, které 
prosazují, podporují nebo se účastní na 
řízení jakéhokoli opatření, jež zahrnuje 
takové porušování lidských práv, jako 
jsou nucené potraty, nedobrovolné 
sterilizace žen a mužů a určování pohlaví 
plodu vedoucí k prenatálnímu výběru 
pohlaví plodu nebo k zabíjení 
novorozeňat;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vlády členských států 
a kandidátských zemí, aby vypracovaly 
vysoce kvalitní vnitrostátní politiku pro 
oblast sexuálního a reprodukčního zdraví, 
a to ve spolupráci s organizacemi 
pluralitní občanské společnosti, a aby 
zajistily komplexní informace ohledně 
účinných a seriózních metod plánování 
rodičovství, rovný přístup k množství 
vysoce kvalitních antikoncepčních metod 
a povědomí o zákonitostech plodnosti;
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Or. es

Pozměňovací návrh 101
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá EU a členské státy, aby 
sestavovaly a sledovaly rozsáhlejší údaje 
a statistiky týkající se ukazatelů 
sexuálního a reprodukčního zdraví 
(sexuálně přenosných infekcích, míry 
potratů a užívání antikoncepce, 
neuspokojené poptávky po antikoncepci, 
otěhotnění u nezletilých atd.), které by 
byly rozlišené přinejmenším podle pohlaví 
a věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje znepokojení nad omezenou 
dostupností služeb péče o sexuální 
a reprodukční zdraví a antikoncepce 
v přistupujících zemích; vyzývá vlády 
těchto zemí, aby přijaly právní předpisy 
a politiky zajišťující univerzální přístup 
ke službám v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a aby systematicky 
shromažďovaly údaje nutné ke zlepšení 
situace, pokud jde o sexuální 
a reprodukční zdraví;

Or. es
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Pozměňovací návrh 103
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá členské státy, aby zaručily 
udržitelné financování veřejných služeb 
a organizací občanské společnosti 
poskytujících služby v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby s Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
a občanskou společností spolupracovaly na 
vytvoření evropské strategie pro podporu 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a aby podporovaly vypracování 
a provádění komplexních vnitrostátních 
strategií v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví; navrhuje, aby byl 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) zmocněn ke shromažďování 
a analyzování údajů a osvědčených 
postupů;

5. vyzývá členské státy, aby s Komisí 
a Evropským institutem pro rovnost žen 
a mužů (EIGE) a občanskou společností 
spolupracovaly na vytvoření evropské 
strategie pro podporu sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a aby 
podporovaly vypracování a provádění 
komplexních vnitrostátních strategií 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví; navrhuje, aby byl Evropský institut 
pro rovnost žen a mužů (EIGE) zmocněn 
ke shromažďování a analyzování údajů 
a osvědčených postupů, k vytvoření 
celoevropské databáze statistik 
o sexuálním a reprodukčním zdraví a 
k vypracování příručky osvědčených 
postupů a pozitivních zkušeností v této 
oblasti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 105
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby s Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
a občanskou společností spolupracovaly na 
vytvoření evropské strategie pro podporu 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a aby podporovaly vypracování 
a provádění komplexních vnitrostátních 
strategií v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví; navrhuje, aby byl 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) zmocněn ke shromažďování 
a analyzování údajů a osvědčených 
postupů;

5. vyzývá členské státy, aby s Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
a občanskou společností spolupracovaly na 
vytvoření evropské strategie pro podporu 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a aby podporovaly vypracování 
a provádění komplexních vnitrostátních 
strategií v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví; navrhuje, aby byl 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) zmocněn ke shromažďování 
a analyzování údajů a osvědčených 
postupů; upozorňuje na to, že má-li se 
zajistit pochopení problému souvisejícího 
s tím, jak začlenit preventivní a léčebné 
programy v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví do systémů 
základní zdravotní péče, je třeba 
vypracovat více studií;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje svou nespokojenost nad tím, 
že Komise ze své konečné verze zprávy za 
rok 2012 nazvané „Zdravotní stav mužů 
v Evropě“ vypustila všechny údaje 
související se sexuálním a reprodukčním 
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zdravím a s ním spojenými právy (včetně 
údajů o antikoncepci, reprodukčním 
zdraví a sexualitě);

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na organizace působící v oblasti plánování 
rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen;

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na organizace působící v oblasti plánování 
rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen; upozorňuje na to, že 
členské státy by měly podniknout kroky 
nutné k zajištění toho, aby přístup ke 
službám sexuálního a reprodukčního 
zdraví nebyl ohrožen;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na organizace působící v oblasti plánování 

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu, 
přístupnost a cenovou dostupnost
veřejných zdravotních služeb v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, a na 
informační akce a programy v této oblasti,
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rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen;

což se dotýká především žen, jakož i na 
organizace působící v oblasti plánování 
rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na organizace působící v oblasti plánování 
rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen;

6. zdůrazňuje, že EU v současnosti čelí 
nejhorší hospodářské a finanční krizi od 
třicátých let minulého století, kdy svět 
zasáhla Velká hospodářská krize, a že 
důsledky této krize jsou ještě zhoršovány 
úspornými opatřeními, které na členské 
státy neustále uvalují orgány EU v rámci 
politik hospodářské správy a programů 
„finanční pomoci“ a které mají nepříznivý 
dopad na kvalitu a přístupnost veřejných 
zdravotních služeb v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví, což se dotýká 
především žen, dále na organizace působící 
v oblasti plánování rodiny, na 
poskytovatele služeb z řad nevládních 
organizací a na ekonomickou nezávislost 
žen, což všechno z civilizačního hlediska 
znamená v oblasti práv žen krok vzad;

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na organizace působící v oblasti plánování 
rodiny, na poskytovatele služeb z řad 
nevládních organizací a na ekonomickou 
nezávislost žen;

6. zdůrazňuje, že současná úsporná 
opatření mají nepříznivý dopad na kvalitu 
a přístupnost veřejných zdravotních služeb 
v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což se dotýká především žen, dále 
na podpůrné organizace působící v oblasti 
plánování rodiny, na poskytovatele služeb 
z řad nevládních organizací a na 
ekonomickou nezávislost žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že právo na výhradu 
svědomí je právem jednotlivce, a nikoli 
součást kolektivní politiky; je znepokojen 
tím, že zdravotnický personál v církevních 
nemocnicích a klinikách po celé EU je 
nucen odmítat poskytnutí služeb 
zajišťujících sexuální a reprodukční 
zdraví a s ním spojená práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
strategii pro oblast sexuálního 
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a reprodukčního zdraví a s ním spojených 
práv, aby pro tuto strategii vyčlenily 
příslušný rozpočet a aby pro ni 
vypracovaly prováděcí plán 
a monitorovací systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je absolutně nezbytné, 
aby měly ženy neomezenou možnost 
podstupovat každoročně gynekologické 
prohlídky a mamografická vyšetření, a že 
je proto nepřijatelné, že členské státy tyto 
možnosti omezují s odvoláním na krizi 
a rozpočtové škrty;

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby sdílely své 
osvědčené postupy a soubory opatření 
v oblasti politik zaměřených na sexuální 
a reprodukční zdraví obyvatelstva;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 115
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje že právo na sexuální 
a reprodukční zdraví je základním právem 
žen a mužů, které by nemělo být 
z náboženských důvodů nijak omezováno, 
například uzavíráním konkordátů;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K otázce nechtěného otěhotnění: přístup 
k antikoncepci a službám umožňujícím 
provádění bezpečných potratů

K otázce neplánovaného a nechtěného 
otěhotnění: přístup k antikoncepci 
a službám umožňujícím provádění 
bezpečných potratů

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd 
Posselt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že v rámci mezinárodních 
právních předpisů neexistuje ustanovení, 
které by člověku přiznávalo „právo na 
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potrat“, ať už na základě smluvních 
závazků nebo zvykového mezinárodního 
práva, a poukazuje na to, že nelze přesně 
citovat žádnou právně závaznou smlouvu 
Spojených národů, která by právo na 
potrat zakládala nebo uznávala;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. s ohledem na dopad finanční 
a hospodářské krize na odvětví veřejného 
zdraví naléhavě vyzývá členské státy, aby 
bezplatně poskytovaly informace 
o antikoncepci a s ní související služby 
a další služby týkající se sexuálního 
a reprodukčního zdraví nebo aby zajistily, 
že tyto služby budou cenově dostupné pro 
všechny skupiny obyvatelstva, včetně 
mládeže, etnických menšin a sociálně 
vyloučených obyvatel; 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Nadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

prosazuje všeobecné lidské právo na 
výhradu svědomí a odpovědnost státu 
zajistit, aby měli pacienti přístup k včasné 
zákonné lékařské péči zejména 
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v naléhavých případech v rámci 
prenatální zdravotní péče a péče o matku, 
a připomíná, že žádná osoba, nemocnice 
ani instituce nemůže být jakkoli nucena, 
činěna odpovědnou či diskriminována, 
pokud z jakéhokoli důvodu odmítne 
provést umělé přerušení těhotenství či 
jakýkoli zákrok, který by mohl způsobit 
smrt lidského plodu či embrya, nebo těmto 
zákrokům vyhovět, napomoci či se jim 
podrobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že díky dobrovolnému 
plánování rodičovství lze předcházet 
neplánovanému a nechtěnému těhotenství 
a omezit množství případů, kdy se ženy 
uchylují k umělému přerušení těhotenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vyzývá členské státy, aby nebránily 
těhotným ženám, které chtějí uměle 
přerušit své těhotenství, aby tak učinily 
v jiných členských státech nebo v rámci 
jiného právního systému, který tento 
zákrok považuje za legální;
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Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly vědecký výzkum metod 
mužské a ženské ochrany před početím 
s cílem usnadnit sdílení zátěže spojené 
s odpovědností za ochranu před početím;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly vědecký výzkum metod 
mužské a ženské ochrany před početím 
s cílem usnadnit sdílení odpovědnosti za 
ochranu před početím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zahrnuly propagaci přirozených metod 
plánování rodičovství do své politiky 
v oblasti veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje, aby členské státy lidem 
žijícím v chudobě a na okraji společnosti 
a dalším zranitelným skupinám obyvatel, 
jako jsou postižení, příslušníci menšin 
a přistěhovalci, jakož i mladým lidem 
zaručily co možná nejlepší přístup ke 
zdravotním službám v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví, antikoncepce 
a prevence, diagnostiky a léčby pohlavně 
přenosných chorob;

Or. es

Pozměňovací návrh 125
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jako metoda 
plánovaného rodičovství nesmí být
v žádném případě propagován potrat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jako metoda plánovaného 
rodičovství nesmí být v žádném případě 
propagován potrat;

9. zdůrazňuje, že jako metoda plánovaného 
rodičovství nesmí být v žádném případě 
propagován potrat, a připomíná, že podle 
mezinárodních právně závazných 
ustanovení má každé dítě bez ohledu na 
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své pohlaví právo na přiměřenou právní 
ochranu před svým narozením i po něm;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že účinné plánování 
rodičovství vyžaduje snadný přístup 
k různým metodám antikoncepce za 
dostupné ceny;

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. členské státy by měly zavést politiky 
a opatření, kterými se docílí toho, aby se 
lidé neuchylovali k umělému přerušení 
těhotenství ze sociálních nebo 
hospodářských důvodů a aby matkám 
a párům v nouzi byla poskytnuta pomoc;

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by měl být potrat zákonem 
povolený, bezpečný a všem přístupný;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by měl být potrat zákonem 
povolený, bezpečný a všem přístupný;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by měl být potrat zákonem 
povolený, bezpečný a všem přístupný;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by měl být potrat zákonem povolený, 
bezpečný a všem přístupný;

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva a veřejné zdraví by měl být potrat 
zákonem povolený, bezpečný a všem 
přístupný;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by měl být potrat zákonem povolený, 
bezpečný a všem přístupný;

10. zdůrazňuje, že s ohledem na lidská 
práva by mělo být vysoce kvalitní 
provedení umělého přerušení těhotenství
zákonem povolenou, bezpečnou a všem
přístupnou službou;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá skutečnost, že několik členských 
států poskytuje v rámci svých zdravotních 
systémů služby bezpečného a kvalitně 
provedeného umělého přerušení 
těhotenství i ženám a dívkám z jiných zemí 
EU, které na území příslušného členského 
státu nemají své bydliště a které zde tyto 
služby vyhledávají proto, že k nim nemají 
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přístup v důsledku restriktivních politik 
platných v jejich vlastních zemích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, 
László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že o potratu není zmínka 
v žádné mezinárodně závazné smlouvě 
OSN o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. trvá na tom, že nelegálně prováděné 
potraty mohou představovat vážné 
nebezpečí pro fyzické a duševní zdraví žen 
a mohou ohrozit i jejich život;

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že i když je potrat 
zákonem povolen, jeho provádění bývá 
často znemožňováno či odkládáno 
vytvářením překážek bránících v přístupu 
k příslušným službám, například 
prostřednictvím široce využívaného 
odvolávání se na důvody svědomí, 
dlouhých čekacích lhůt, které nejsou 
z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 
že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících a cenově 
dostupných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že i když je potrat 
zákonem povolen, jeho provádění bývá 
často znemožňováno či odkládáno 
vytvářením překážek bránících v přístupu 
k příslušným službám, například 
prostřednictvím široce využívaného 
odvolávání se na důvody svědomí, 
dlouhých čekacích lhůt, které nejsou 
z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 

vypouští se
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že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících a cenově 
dostupných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že i když je potrat zákonem 
povolen, jeho provádění bývá často 
znemožňováno či odkládáno vytvářením 
překážek bránících v přístupu k příslušným 
službám, například prostřednictvím široce 
využívaného odvolávání se na důvody 
svědomí, dlouhých čekacích lhůt, které 
nejsou z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 
že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících a cenově 
dostupných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

11. zdůrazňuje, že i když je potrat zákonem 
povolen, jeho provádění bývá často 
znemožňováno či odkládáno vytvářením 
překážek bránících v přístupu k příslušným 
službám, například prostřednictvím široce 
využívaného odvolávání se na důvody 
svědomí, dlouhých čekacích lhůt, které 
nejsou z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 
že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících kvalitních 
veřejných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že i když je potrat zákonem 
povolen, jeho provádění bývá často 
znemožňováno či odkládáno vytvářením 
překážek bránících v přístupu k příslušným 
službám, například prostřednictvím široce 
využívaného odvolávání se na důvody 
svědomí, dlouhých čekacích lhůt, které 
nejsou z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 
že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících a cenově 
dostupných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

11. zdůrazňuje, že i když je potrat zákonem 
povolen, jeho provádění bývá často 
znemožňováno či odkládáno vytvářením 
překážek bránících v přístupu k příslušným 
službám, například prostřednictvím široce 
využívaného odvolávání se na důvody 
svědomí, dlouhých čekacích lhůt, které 
nejsou z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by měly v klíčových 
profesích regulačně zasahovat proti
využívání možnosti odvolávat se na 
důvody svědomí, tak aby zajistily, že bude 
zaručena péče o reprodukční zdraví jako 
individuální právo a současně zajištěn 
i přístup k zákonným službám a zavedení 
odpovídajících a cenově dostupných 
systémů pro předání sporných případů 
k přezkoumání;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že i když je potrat 
zákonem povolen, jeho provádění bývá 
často znemožňováno či odkládáno 
vytvářením překážek bránících v přístupu 
k příslušným službám, například 
prostřednictvím široce využívaného 
odvolávání se na důvody svědomí, 
dlouhých čekacích lhůt, které nejsou 
z lékařského hlediska nezbytné, či 
předpojatého poradenství; zdůrazňuje, že 
členské státy by využívání možnosti 
odvolávat se na důvody svědomí měly 
regulovat a monitorovat, tak aby zajistily, 

11. zdůrazňuje, že členské státy by 
využívání možnosti odvolávat se na 
důvody svědomí měly regulovat 
a monitorovat, tak aby zajistily, že bude 
zaručena péče o reprodukční zdraví jako 
individuální právo a současně zajištěn 
i přístup k zákonným službám a zavedení 
odpovídajících a cenově dostupných 
systémů pro předání sporných případů 
k přezkoumání;
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že bude zaručena péče o reprodukční 
zdraví jako individuální právo a současně 
zajištěn i přístup k zákonným službám 
a zavedení odpovídajících a cenově 
dostupných systémů pro předání sporných 
případů k přezkoumání;

Or. it

Pozměňovací návrh 142
Barbara Matera

Návrh usnesení
Odst. 11 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) naléhavě vyzývá členské státy, aby 
učinily cílené kroky směrem k naplnění 
specifických potřeb zranitelných obyvatel, 
kterým hrozí marginalizace a sociální 
a hospodářské vyloučení, jako jsou 
zejména mladé ženy na venkově, pro něž 
může být především během současné 
hospodářské krize obtížné získat přístup 
k moderním antikoncepčním prostředkům 
v důsledku finančních a sociálních 
problémů;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily, že zdravotničtí odborníci, kteří 
provádějí umělé přerušení těhotenství a 
s ním související služby za to nebyli 
v rámci trestního zákona nijak stíháni ani 
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trestáni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. odsuzuje nerovnost a diskriminaci, 
která panuje v zemích, jež neumožňují 
snadný přístup k umělému přerušení 
těhotenství a kde jsou ženy, které si přejí 
své těhotenství ukončit, rozděleny do dvou 
skupin: ženy z první skupiny si mohou 
dovolit cestovat a zaplatit poplatky za 
svobodné a zákonné podstoupení umělého 
přerušení těhotenství ve kterékoli 
evropské zemi, kde jsou tyto služby 
dostupné a zákonné, zatímco ženy z druhé 
skupiny, které nemají žádné finanční 
prostředky, jsou nuceny se jako zločinci 
uchýlit k tajnému zásahu, což vážným 
způsobem ohrožuje jejich zdraví a životy;

Or. es

Pozměňovací návrh 145
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá vlády členských států 
a kandidátských zemí, aby ženy, které 
podstoupily nezákonné přerušení 
těhotenství, nepronásledovaly;

Or. es
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Pozměňovací návrh 146
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že v zájmu prevence 
nechtěných těhotenství je naprosto 
nezbytné zajistit dostupné a bezplatné 
služby plánování rodičovství, na jejichž 
základě budou poskytovány nepředpojaté, 
vědecké a snadno srozumitelné informace 
a poradenství o sexuálním 
a reprodukčním zdraví; vyzývá proto vlády 
členských států a kandidátských zemí, aby 
zajistily specializované služby týkající se 
sexuálního a reprodukčního zdraví, které 
budou zahrnovat kvalitní profesionální 
poradenství uzpůsobené potřebám 
konkrétních skupin (přistěhovalcům, 
menšinám, lidem s postižením, mládeži, 
marginalizovaným občanům atd.) a které 
budou poskytovat vyškolení pracovníci 
činní v různých oborech; vyzdvihuje 
skutečnost, že poradenství se musí 
odehrávat na důvěrném základě, aniž by 
nad klientem byly vynášeny soudy, a že 
v případě, že se osoba poskytující 
poradenství uchýlí k legitimní možnosti 
výhrady svědomí, musí být klient odkázán 
na jiného poskytovatele;

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. doporučuje, aby členské státy 
poskytovaly i nadále informace a služby, 
které jsou nezbytné k zajištění nízké míry 
úmrtnosti rodiček a k zaručení kvalitní 
předporodní a poporodní péče;

12. doporučuje, aby členské státy 
poskytovaly i nadále informace a služby, 
které jsou nezbytné k zajištění nízké míry 
úmrtnosti rodiček, a aby v úsilí o snížení 
úmrtnosti rodiček, jakož i o zaručení
kvalitní předporodní a poporodní péče 
pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči a že ve 
vztahu k provádění potratů nebudou 
odsuzovat a budou vědecky přesné;

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči a že ve 
vztahu k provádění potratů nebudou 
odsuzovat a budou vědecky přesné;

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči, která 
se týká i operací souvisejících se změnou 
pohlaví, a že ve vztahu k provádění potratů 
nebudou odsuzovat a budou vědecky 
přesné;

Or. es

Pozměňovací návrh 150
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči a že ve 
vztahu k provádění potratů nebudou 
odsuzovat a budou vědecky přesné;

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
všeobecný přístup ke komplexním 
informacím, výchově a službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
naléhavě členské státy vyzývá, aby 
zajistily, že tyto informace budou 
zahrnovat mnoho různých moderních 
metod plánovaného rodičovství 
a rodinného poradenství, odborně 
asistovaný porod, a to i v rizikových 
případech, a právo na akutní 
gynekologickou a porodnickou péči, jakož 
i odbornou péči při rizikovém těhotenství 
a odbornou péči neonatologickou;

Or. it
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Pozměňovací návrh 151
Barbara Matera

Návrh usnesení
Odst. 13 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) vyzývá členské státy, aby na všech 
základních a středních školách zavedly 
povinné vyučování sexuální výchovy a aby 
zajistily, že bude ve školních rozvrzích 
uvolněn pro tento předmět dostatečný 
prostor; zdůrazňuje význam pravidelného 
přezkumu a aktualizace metod výuky 
sexuální výchovy a význam toho, že se při 
ní bude klást zvláštní důraz na úctu 
k ženám a na rovnost pohlaví; 

Or. it

Pozměňovací návrh 152
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že účinnost komplexní 
sexuální výchovy je podmíněna účastí 
mládeže; mládež by měla být zapojena do 
vypracovávání, provádění a hodnocení 
těchto programů ve spolupráci s ostatními 
zainteresovanými stranami, jako jsou 
rodiče; vybízí k tomu, aby informace při 
sexuální výchově předávali i vrstevníci 
příslušných žáků a studentů, což je dobrý 
způsob, jak mládež v této oblasti naučit 
odpovědné emancipaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že sexuální výchovu je 
zapotřebí pojímat a provádět komplexním 
a pozitivním způsobem vycházejícím 
z práva, při zdůraznění rozvoje životních 
dovedností a při zahrnutí 
psychosociálních i biolékařských hledisek 
sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv; zdůrazňuje, že sexuální výchovu je 
třeba mezi studenty a učiteli zajišťovat 
v bezpečné atmosféře vzájemného dialogu 
bez jakýchkoli tabu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že potřeby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví jsou 
jiné u dospívající mládeže a jiné 
u dospělých osob; vyzývá členské státy 
k zajištění toho, aby dospívající mládež 
a zranitelné dospělé osoby (zdravotně 
postižení, negramotné osoby, uprchlíci 
atd.) měly možnost využívat uživatelsky 
vstřícných služeb, při jejichž poskytování 
budou náležitým způsobem zohledněny 
jejich obavy a práva na důvěrnost 
a soukromí;

14. zdůrazňuje, že potřeby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví jsou 
jiné u dospívající mládeže a jiné 
u dospělých osob; naléhavě vyzývá 
členské státy k zajištění toho, aby 
dospívající mládež a zranitelné dospělé 
osoby (zdravotně postižení, negramotné 
osoby, uprchlíci, osoby LGBTI atd.) měly 
možnost využívat uživatelsky vstřícných 
služeb, při jejichž poskytování budou 
náležitým způsobem zohledněny jejich 
obavy a práva na důvěrnost a soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že potřeby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví jsou 
jiné u dospívající mládeže a jiné 
u dospělých osob; vyzývá členské státy 
k zajištění toho, aby dospívající mládež 
a zranitelné dospělé osoby (zdravotně 
postižení, negramotné osoby, uprchlíci 
atd.) měly možnost využívat uživatelsky 
vstřícných služeb, při jejichž poskytování 
budou náležitým způsobem zohledněny 
jejich obavy a práva na důvěrnost 
a soukromí;

14. zdůrazňuje, že potřeby v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví jsou 
jiné u dospívající mládeže a jiné 
u dospělých osob; vyzývá členské státy 
k zajištění toho, aby dospívající mládež 
měla možnost využívat uživatelsky 
vstřícných služeb, při jejichž poskytování 
budou náležitým způsobem zohledněny 
jejich obavy a práva na důvěrnost 
a soukromí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
služby v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví vstřícné 
k dospívajícím, odpovídající jejich věku, 
vyzrálosti a rozvíjejícím se schopnostem, 
nediskriminační vůči dospívajícím dívkám 
a chlapcům, bez ohledu na jejich rodinný 
stav, zdravotní postižení, sexuální 
orientaci/identitu, které by byly dostupné 
bez souhlasu rodičů nebo zákonných 
zástupců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících (jak v rámci 
školní výuky, tak i mimo ni), která bude 
zohledňovat jejich věk a pohlaví;

15. vybízí členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících (jak v rámci 
školní výuky, tak i mimo ni), která bude 
zohledňovat jejich věk a pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících (jak v rámci 
školní výuky, tak i mimo ni), která bude 
zohledňovat jejich věk a pohlaví;

15. vyzývá členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu, 
která bude zohledňovat věk a pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících (jak v rámci 
školní výuky, tak i mimo ni), která bude 

15. vyzývá členské státy, aby zajistily 
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících zajišťovanou ve 
smíšených skupinách (jak v rámci školní 
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zohledňovat jejich věk a pohlaví; výuky, tak i mimo ni), která bude 
zohledňovat jejich věk a pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily
povinnou sexuální a partnerskou výchovu 
všech dětí i dospívajících (jak v rámci 
školní výuky, tak i mimo ni), která bude 
zohledňovat jejich věk a pohlaví;

15. vyzývá členské státy, aby navrhly
sexuální, citovou a partnerskou výchovu 
dospívajících zohledňující pohlaví;
připomíná – s ohledem na zásadu 
„veřejného pořádku“ a na mezinárodně 
přijaté standardy – že rodiče či zákonní 
zástupci dítěte si mohou svobodně zvolit, 
zda jejich děti získají výchovu v souladu 
s jejich vlastním přesvědčením, a že dítě 
nebude muset povinně absolvovat výuku 
o sexuální výchově, včetně propagace 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a potratů proti přání jeho či jejích rodičů 
nebo zákonných zástupců, neboť hlavní 
zásadou jsou nejlepší zájmy dítěte; 
připomíná, že právo rodičů vychovávat 
děti v souladu s jejich náboženským nebo 
nenáboženským přesvědčením zahrnuje 
jejich právo odmítnout jakýkoli 
neoprávněný zásah státních či nestátních 
subjektů do jejich výchovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Barbara Matera

Návrh usnesení
Odst. 15 – bod 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) vyzývá členské státy, aby pro studenty 
medicíny a zdravotnické pracovníky 
navrhly a zavedly postgraduální 
vzdělávací a školicí programy a kursy 
o otázkách souvisejících se sexuálním 
zdravím a s reprodukčními právy s cílem 
zajistit, aby ženy a partnerské dvojice 
obdržely na základě svého zdravotního 
stavu a osobních a profesních požadavků 
kvalitní poradenství o tom, jak velkou mít 
rodinu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření k odstranění veškerých 
překážek, které dospívajícím dívkám 
a chlapcům brání v přístupu k bezpečné, 
účinné a cenově dostupné antikoncepci, 
včetně kondomů, a aby poskytovaly 
jasnou informaci o antikoncepčních 
prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná členským státům, že musí 
zajistit, aby děti a mladí lidé mohli 
využívat svého práva vyhledávat, dostávat 
a sdílet informace týkající se sexuality, 
včetně sexuální orientace, genderové 
identity a genderového vyjádření 
způsobem odpovídajícím věku 
a zohledňujícím rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15а. trvá na tom, aby členské státy 
vypracovaly opatření týkající se činnosti 
s mladými a nezletilými matkami 
a těhotnými ženami s cílem podpořit je při 
řešení problémů časného těhotenství 
a předcházet případům zabíjení 
novorozenců;

Or. bg

Pozměňovací návrh 165
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy musí být i boj proti stereotypům 
a předsudkům, poučení o diskriminaci na 
základě pohlaví a sexuální orientace 

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy musí být i boj proti stereotypům 
a předsudkům a všem formám násilí na 
základě pohlaví, poučení o diskriminaci na 
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a strukturální překážky bránící skutečné 
rovnosti a že musí klást rovněž důraz na 
vzájemnou úctu a sdílenou odpovědnost;

základě pohlaví a sexuální orientace 
a strukturální překážky bránící skutečné 
rovnosti a že musí klást rovněž důraz na 
vzájemnou úctu a sdílenou odpovědnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 166
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy musí být i boj proti stereotypům 
a předsudkům, poučení o diskriminaci na 
základě pohlaví a sexuální orientace 
a strukturální překážky bránící skutečné 
rovnosti a že musí klást rovněž důraz na 
vzájemnou úctu a sdílenou odpovědnost;

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy musí být i boj proti stereotypům 
a předsudkům, poučení o diskriminaci na 
základě pohlaví a sexuální orientace 
a jejich odsouzení a poučení o násilí 
páchaném na ženách a dívkách a 
o strukturálních překážkách bránících 
skutečné rovnosti, zvláště rovnosti mezi 
ženami a muži, dívkami a chlapci, a že 
musí klást rovněž důraz na vzájemnou úctu 
a sdílenou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Jan Olbrycht, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy musí být i boj proti stereotypům 
a předsudkům, poučení o diskriminaci na 
základě pohlaví a sexuální orientace
a strukturální překážky bránící skutečné 
rovnosti a že musí klást rovněž důraz na 

16. zdůrazňuje, že součástí sexuální 
výchovy by měly být i přirozené metody 
plánování rodiny, boj proti stereotypům 
a předsudkům, poučení o diskriminaci na 
základě pohlaví a o strukturálních 
překážkách bránících skutečné rovnosti 
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vzájemnou úctu a sdílenou odpovědnost; a že musí klást rovněž důraz na vzájemnou 
úctu a sdílenou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že sexuální výchova musí 
zahrnout nediskriminační informace 
o osobách LGBTI a předávat pozitivní 
přístup vůči nim, aby se účinně 
podporovala a chránila práva mladých 
osob LGBTI;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá vlády členských států 
a přistupujících zemí, aby využívaly 
různých metod s cílem oslovit mladé lidi: 
prostřednictvím formálního 
i neformálního vzdělávání, reklamních 
kampaní, sociálního marketingu pro 
používání kondomů a využívání dalších 
metod antikoncepce, a iniciativ, jako jsou 
telefonické linky důvěry; zdůrazňuje 
význam aktivní účasti mladých lidí ve 
vývoji, provádění a hodnocení programů 
sexuální výchovy ve spolupráci s dalšími 
stranami, zejména s rodiči, a působení 
vzdělavatelů z řad vrstevníků stejného 
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postavení v sexuální výchově, kteří 
zohlední potřeby konkrétních skupin 
(mladých lidí patřících k menšinám nebo 
žijících v okrajových oblastech, mladých 
lidí se zdravotním postižením, 
přistěhovalců apod.);

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje v této souvislosti, že 
sexuální výchova je zvláště nezbytná, 
neboť mladí lidé mají již od útlého věku 
přístup k pornografickému a ponižujícímu 
obsahu, zejména prostřednictvím 
internetu; zdůrazňuje proto, že sexuální 
výchova musí být součástí širšího přístupu 
podporujícího emoční vývoj mladých lidí 
tak, aby si mohli vytvářet vztahy s osobami 
opačného pohlaví založené na vzájemné 
úctě; vybízí členské státy, aby zahájily 
kampaně zaměřené na rodiče a dospělé, 
kteří pracují s mladými lidmi, s cílem 
zvýšit jejich povědomí o škodlivém vlivu 
pornografie na dospívající;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. žádá také členské státy, aby řešily 
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základní potřebu komplexní sexuální 
výchovy, která zahrne emoční hlediska 
vztahů, a to vzhledem k jevu 
„sexualizace“ malých děvčat 
v audiovizuálním a digitálním obsahu, 
k němuž mají přístup mladí lidé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. žádá členské státy, aby se 
v souvislosti se sexuální výchovou 
zaměřily na prevenci sexuálně 
přenosných infekcí včetně HIV, a to 
podporou zdravého sexuálního chování 
a usnadněním dostupnosti ochranných 
prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 K otázce prevence a léčby sexuálně 
přenosných infekcí

K otázce prevence a léčby sexuálně 
přenosných infekcí a postpotratového 
stresového syndromu (PASS)

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 K otázce prevence a léčby sexuálně 
přenosných infekcí

K otázce prevence a léčby sexuálně 
přenosných infekcí a postpotratového 
stresového syndromu (PASS)

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Nadpis 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vybízí členské státy, aby posilovaly 
politiku zaměřenou na zvýšení povědomí 
o sexuálně přenosných infekcích ve všech 
věkových skupinách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Barbara Matera

Návrh usnesení
Odst. 17 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) vyzývá členské státy, aby prováděly 
pravidelné osvětové kampaně týkající se 
sexuálního zdraví a reprodukčních práv, 
jejichž účelem je nejen předcházet šíření 
sexuálně přenosných nemocí, ale také 
poskytovat spolehlivé informace 
o nejnovějším vývoji a praxi v medicíně 
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s cílem chránit proti nežádoucímu 
těhotenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 177
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy, aby zachovaly 
a zvýšily kvalitu a úroveň informací 
poskytovaných široké veřejnosti (zejména 
nezranitelnějším a marginalizovaným 
osobám) o sexuálně přenosných 
infekcích, a zejména o HIV/AIDS, 
o způsobech přenosu těchto nemocí, 
sexuálních praktikách, které přenos 
usnadňují, a o metodách prevence;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy, aby kromě 
dobrovolného poradenství a testování 
zajišťovaly také činnosti zaměřené na 
prevenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
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Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k neodsuzujícím 
informacím o postpotratovém stresovém 
syndromu (PASS) a neprodlený 
a všeobecný přístup k léčbě PASS, která 
bude poskytována bezpečně a bez 
odsudků;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily specifický problém sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv osob 
s HIV/AIDS se zvláštním zaměřením na 
potřeby žen, a to především tak, že mezi 
tato práva zahrnou i přístup k testování 
a léčbě a že eliminují socioekonomické 
faktory, jež u žen zvyšují riziko nákazy 
HIV/AIDS, jako je jejich nerovné 
postavení a diskriminace;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily specifický problém sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv osob 
s HIV/AIDS se zvláštním zaměřením na 
potřeby žen a rizikových skupin 
obyvatelstva včetně mužů, kteří mají sex 
s muži, na osoby zabývající se prostitucí, 
vězně, migranty a uživatele injekčně 
aplikovaných drog, a to především tak, že 
mezi tato práva zahrnou i přístup 
k testování a léčbě a že eliminují 
socioekonomické faktory, jež u žen 
a rizikových skupin obyvatelstva zvyšují 
riziko nákazy HIV/AIDS, jako je jejich 
nerovné postavení a diskriminace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily specifický problém sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv osob 
s HIV/AIDS se zvláštním zaměřením na 
potřeby žen, a to především tak, že mezi 
tato práva zahrnou i přístup k testování 
a léčbě a že eliminují socioekonomické 
faktory, jež u žen zvyšují riziko nákazy 
HIV/AIDS, jako je jejich nerovné 
postavení a diskriminace;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily specifické potřeby prenatální 
zdravotní péče a péče o matky u osob 
s HIV/AIDS se zvláštním zaměřením na 
potřeby žen, a to především tak, že mezi 
tato práva zahrnou i přístup k testování 
a léčbě a že eliminují socioekonomické 
faktory, jež u žen zvyšují riziko nákazy 
HIV/AIDS, jako je jejich nerovné 
postavení a diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. vyzývá EU, aby prosazovala výzkum 
a vývoj nových a zlepšených preventivních 
technologií, diagnostiky a léčebných 
postupů, které budou přijatelné, finančně 
dosažitelné a dostupné a zaměří se na 
HIV a AIDS a další sexuálně přenosné 
infekce a na opomíjené tropické nemoci, 
a aby do těchto oblastí investovala s cílem 
snížit zátěž, kterou tyto nemoci představují 
pro zdraví matek a dětí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
účinné strategie podporující začlenění 
v souvislosti s prevencí HIV, které 
odstraní právní předpisy a zákony 
penalizující a stigmatizující osoby žijící 
s HIV/AIDS, jako jsou zákony, které 
přenos HIV nebo vystavení osoby nákaze 
HIV trestně postihují, neboť tyto zákony 
se pro prevenci HIV považují za neúčinné 
či dokonce kontraproduktivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá vlády členských států 
a kandidátských zemí, aby zachovaly 
a zvýšily úroveň informací poskytovaných 
široké veřejnosti (zejména skupinám 
žijícím na samém okraji společnosti, které 
mají nejobtížnější přístup k informacím) 
o infekci HIV/AIDS a dalších sexuálně 
přenosných nemocech, o způsobech jejich 
přenosu a o chování, které přenos 
usnadňuje;

Or. es

Pozměňovací návrh 185
Silvia Costa
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily snadnější přístup 
k informacím, očkování a léčbě s cílem 
chránit malé děti před nákazou HIV 
během těhotenství a aby zajistily 
poskytnutí odpovídající neodkladné péče 
po narození v případě infekce;

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. odsuzuje jakékoli narušení tělesné 
integrity žen a poškozování žen za účelem 
ovládání sexuality žen a jejich sebeurčení 
v souvislosti s reprodukcí; zdůrazňuje, že
jednání tohoto druhu představuje závažné 
porušování lidských práv a že členské státy 
nesou odpovědnost za naléhavá řešení 
takových případů;

19. odsuzuje jakékoli narušení tělesné 
integrity žen a poškozování žen za účelem 
ovládání jejich sebeurčení; zdůrazňuje, že 
jednání tohoto druhu představuje závažné 
porušování lidských práv a že členské státy 
nesou odpovědnost za naléhavá řešení 
takových případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. odsuzuje jakékoli narušení tělesné 
integrity žen a poškozování žen za účelem 
ovládání sexuality žen a jejich sebeurčení 
v souvislosti s reprodukcí; zdůrazňuje, že 
jednání tohoto druhu představuje závažné 
porušování lidských práv a že členské státy 
nesou odpovědnost za naléhavá řešení 
takových případů;

19. odsuzuje jakékoli narušení tělesné 
integrity žen a poškozování žen za účelem 
ovládání sexuality žen a jejich sebeurčení 
v souvislosti s reprodukcí, zejména 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
zdůrazňuje, že jednání tohoto druhu 
představuje závažné porušování lidských 
práv a že členské státy nesou odpovědnost 
za naléhavá řešení takových případů;

Or. it

Pozměňovací návrh 188
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. doporučuje členským státům, aby 
zajistily, že ženy a muži ze všech 
sociálních a etnických skupin musí udělit 
svůj plně informovaný souhlas se všemi 
lékařskými službami a postupy, jako je 
antikoncepce, sterilizace a potraty; vyzývá 
členské státy, aby zavedly postupy, které 
zaručí osvobození od nehumánního 
a ponižujícího zacházení v zařízeních péče 
o reprodukční zdraví, se zvláštním 
zaměřením na detenční střediska, vězení 
a instituce pečující o mentálně postižené 
a starší osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19а. zdůrazňuje, že jsou nezbytně 
zapotřebí opatření zaměřená proti 
vynuceným raným sňatkům, které vedou 
k vážnému psychologickému 
a sexuálnímu poškození dotčených 
mladých dívek;

Or. bg

Pozměňovací návrh 190
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby se zabývaly 
potřebou ochrany žen, mladých lidí, dětí 
i mužů před jakoukoli formou zneužívání 
včetně pohlavního zneužívání 
a vykořisťování, pašování lidí, 
obchodování s lidmi a násilí na nich 
páchaného včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a poskytovaly v tomto 
směru podporu v podobě vzdělávacích 
programů na úrovni států i společenství 
a aby se zaměřily na opatření, která za 
tímto účelem umožní postihovat pachatele 
těchto činů přísnými tresty;

20. vyzývá členské státy, aby se zabývaly 
potřebou ochrany žen, mladých lidí, dětí 
i mužů před jakoukoli formou zneužívání 
včetně pohlavního zneužívání 
a vykořisťování, pašování lidí, 
obchodování s lidmi a násilí na nich 
páchaného včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a poskytovaly v tomto 
směru podporu v podobě vzdělávacích 
programů na úrovni států i společenství 
a aby se zaměřily na příslušná opatření, 
včetně kriminalizace sexuálního nátlaku;

Or. bg

Pozměňovací návrh 191
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby se zabývaly 
potřebou ochrany žen, mladých lidí, dětí 

20. vyzývá členské státy, aby se zabývaly 
potřebou ochrany žen a dívek, mladých 
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i mužů před jakoukoli formou zneužívání 
včetně pohlavního zneužívání 
a vykořisťování, pašování lidí, 
obchodování s lidmi a násilí na nich 
páchaného včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a poskytovaly v tomto 
směru podporu v podobě vzdělávacích 
programů na úrovni států i společenství 
a aby se zaměřily na opatření, která za 
tímto účelem umožní postihovat pachatele 
těchto činů přísnými tresty;

lidí, dětí i mužů před jakoukoli formou 
zneužívání včetně pohlavního zneužívání 
a sexuálního vykořisťování, pašování lidí, 
obchodování s lidmi a násilí na nich 
páchaného včetně mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a raných/dětských 
sňatků, poskytovaly služby obětem 
sexuálního zneužívání a poskytovaly 
v tomto směru podporu v podobě 
vzdělávacích programů na úrovni států 
i společenství a aby se zaměřily na 
opatření, která za tímto účelem umožní 
postihovat pachatele těchto činů přísnými 
tresty;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. odsuzuje nezákonné provádění 
mrzačení ženských pohlavních orgánů 
jako formu sexuálního ovládání žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy, aby podepsaly 
a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy 
o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 194
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná, že všechny formy 
sexuálního násilí páchaného na ženách, 
jako je znásilnění, včetně znásilnění 
v manželství, sexuální zneužívání, 
krvesmilstvo, prostituce a sexuální 
vykořisťování či sexuální obtěžování, 
narušují sexuální zdraví žen a dívek, 
neboť porušují právo žen a dívek na 
pozitivní a ohleduplný přístup k sexualitě 
a sexuálním vztahům; sexuální násilí má 
dlouhodobý škodlivý dopad na sexuální 
a reprodukční zdraví žen a dívek, na jejich 
sebehodnocení a na posilování jejich 
postavení; vyzývá proto EU a její členské 
státy, aby vyvinuly komplexní strategie 
s cílem ukončit veškeré formy násilí 
páchaného na ženách a dívkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy a kandidátské 
země, aby zaručily, aby žena, která 
otěhotněla následkem znásilnění, a také 
ženy v případech, kdy existuje závažné 
ohrožení jejich zdraví nebo života, mohly 
podstoupit potrat s plnými zdravotními 
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a právními zárukami, bez jakéhokoli 
druhu omezení;

Or. es

Pozměňovací návrh 196
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná členským státům, že 
investice do reprodukčního zdraví 
a plánovaného rodičovství patří z hlediska 
rozvoje k nákladově nejefektivnějším 
a představují jeden z nejúčinnějších 
způsobů podpory udržitelného rozvoje 
země;

21. připomíná členským státům, že 
investice do reprodukčního zdraví 
a plánovaného rodičovství patří z hlediska 
rozvoje k nákladově nejefektivnějším 
a představují jeden z nejúčinnějších 
způsobů podpory udržitelného rozvoje 
země; vyzývá členské státy, aby ze 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
učinily jednu z priorit odvětví 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná členským státům, že 
investice do reprodukčního zdraví
a plánovaného rodičovství patří z hlediska 
rozvoje k nákladově nejefektivnějším 
a představují jeden z nejúčinnějších 
způsobů podpory udržitelného rozvoje 
země;

21. připomíná členským státům, že 
investice do prenatální zdravotní péče 
a péče o matku a přirozeného plánovaného 
rodičovství patří z hlediska rozvoje 
k nákladově nejefektivnějším a představují 
jeden z nejúčinnějších způsobů podpory 
udržitelného rozvoje země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná členským státům, že 
investice do reprodukčního zdraví 
a plánovaného rodičovství patří z hlediska 
rozvoje k nákladově nejefektivnějším 
a představují jeden z nejúčinnějších 
způsobů podpory udržitelného rozvoje 
země;

21. připomíná členským státům, že 
investice do reprodukčního zdraví, 
zdravotní péče o matky a plánovaného 
rodičovství patří z hlediska rozvoje 
k nákladově nejefektivnějším a představují 
jeden z nejúčinnějších způsobů podpory 
udržitelného rozvoje země;

Or. it

Pozměňovací návrh 199
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 21 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje význam vzdělávání a zvyšování 
povědomí v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví jako nedílné 
součásti programu zaměřeného na zdraví 
žen v rozvojových zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná naléhavou potřebu 
vyškolených zdravotnických pracovníků 
v rozvojových zemích a také potřebu 
předcházet odlivu mozků vyškolených 
profesionálů ve zdravotnictví pomocí 
finančních pobídek a podpory vzdělávání; 
zdůrazňuje význam integrovaných 
zdravotnických služeb zaměřených na 
HIV a sexuální a reprodukční zdraví 
a práva, a také zapojení občanské 
společnosti, místních orgánů, obcí, 
neziskových organizací veřejného zdraví 
a organizací dobrovolníků na všech 
úrovních při přípravě zdravotnických 
služeb; zdůrazňuje zvláště potřebu 
zjednodušit přístup k péči související se 
sexuálním a reprodukčním zdravím 
a právy ve venkovských a odlehlých 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje doporučení č. 1903/2010 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy, 
podle něhož má být na oficiální rozvojovou 
pomoc vyčleněno 0,7 % hrubého domácího 
důchodu; vyzývá EU, aby tento závazek 
plnila v rámci financování a provádění 
nástrojů evropské vnější činnosti 
a Evropského rozvojového fondu v období 
let 2014–2020;

22. podporuje doporučení č. 1903/2010 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy, 
podle něhož má být na oficiální rozvojovou 
pomoc vyčleněno rozpočtově neutrálních 
0,7 % hrubého domácího důchodu vyzývá 
EU, aby tento rozpočtově neutrální 
závazek plnila v rámci financování 
a provádění nástrojů evropské vnější 
činnosti a Evropského rozvojového fondu 
v období let 2014–2020, a zdůrazňuje, že 
v této oblasti by nemělo dojít k navýšení 
rozpočtu;



AM\941856CS.doc 97/105 PE514.782v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že epidemie, jimiž trpí 
některé rozvojové země, které jsou 
partnery EU, včetně epidemie HIV, 
podstatně narušují rozvoj; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle;

23. naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že 
v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle 
s příslušnými opatřeními, jako je řádný 
přístup ke zdravotnickým prostředkům, 
informace a vzdělávání o zdravotních 
a sexuálních právech, služby plánování 
rodiny, bezpečné potraty, antikoncepce, 
prevence HIV-AIDS a dalších sexuálně 
přenosných nemocí a boj proti nim, 
svobodná volba osobní sexuální orientace 
a odstranění praktik jako je mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, rané nebo
vynucené sňatky, potraty na základě 
pohlaví plodu a nucená sterilizace;

Or. es
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Pozměňovací návrh 204
Anna Záborská, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle;

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti prenatální 
zdravotní péče a péče o matky a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle;

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že v rámci evropské rozvojové spolupráce 
bude uplatňován přístup zohledňující 
dodržování lidských práv a kladen silný 
a výslovný důraz na záležitosti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv a že budou 
v této oblasti stanoveny konkrétní cíle, 
přičemž bude zvláštní pozornost věnována 
snížení úmrtnosti matek a dětí;

Or. it

Pozměňovací návrh 206
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě žádá, aby se na 
humanitární pomoc EU a jejích členských 
států fakticky nevztahovala omezení, která 
na humanitární pomoc uvalily USA nebo 
jiní dárci, zejména pokud jde o zajištění 
přístupu k potratům pro ženy a dívky, 
které se staly oběťmi znásilnění 
v ozbrojených konfliktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
při rozhovorech o lidských právech řešily 
překážky, jimž lidé čelí, když se pokoušejí 
získat přístup ke službám reprodukčního 
zdraví a uplatňovat svá sexuální 
a reprodukční práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. EU by měla založit transformační 
programy zaměřené na otázky rovnosti 
pohlaví s cílem překonat škodlivé sociální 
standardy a zlepšit postavení žen/dívek 
prostřednictvím komplexní výchovy 
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v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv. Aby byly zajištěny pro tyto 
iniciativy odpovídající finanční 
prostředky, měla by EU při jednáních 
o příštím VFR a v návrzích příštích 
orientačních víceletých programů učinit 
prioritu z programů zaměřených na práva 
dětí a rovnost pohlaví a zajistit, aby 20 % 
nástroje pro rozvojovou spolupráci 
a Evropského rozvojového fondu bylo 
věnováno na zdravotní výuku a základní 
a nižší střední vzdělání.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav 
Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá delegace EU v rozvojových 
zemích, aby spolupracovaly s vládami 
těchto zemí na zajištění toho, aby dívky 
požívaly svých práv, aniž by byly 
diskriminovány na základě svého pohlaví, 
a to mimo jiné ukončením neetických 
a diskriminačních postupů prenatální 
selekce založené na pohlaví plodu, potratů 
plodů ženského pohlaví, zabíjení 
novorozených dívek, nucených sňatků 
v útlém věku a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)



AM\941856CS.doc 101/105 PE514.782v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá delegace EU v rozvojových 
zemích, aby spolupracovaly s vládami 
těchto zemí na zajištění toho, aby dívky 
požívaly svých práv, aniž by byly 
diskriminovány na základě svého pohlaví, 
a to mimo jiné ukončením neetických 
a diskriminačních postupů prenatální 
selekce založené na pohlaví plodu, potratů 
plodů ženského pohlaví, zabíjení 
novorozených dívek, nucených sňatků 
v útlém věku a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že provádění akčního 
programu Mezinárodní konference 
o populaci a rozvoji (ICPD), který byl 
přijat v Káhiře v roce 1994, uznává, že 
sexuální a reprodukční zdraví a práva 
jsou základem pro dosažení udržitelného 
rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 212
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby mezi svými 
rozvojovými prioritami zachovala přístup 
ke kvalitním, cenově dostupným, 
přijatelným a dosažitelným službám 
prenatální zdravotní péče a zdravotní péče 
o matku, dále vztahové, citové a sexuální 
vzdělávání chlapců a dívek, za něž 
ponesou prvotní odpovědnost jejich 
rodiče1, a dobrovolné plánování rodiny, 
včetně přirozených metod tohoto 
plánování, a aby zároveň bojovala proti 
diskriminaci na základě pohlaví, která 
vede k potratům prováděným kvůli 
pohlaví plodu, nuceným potratům, 
nedobrovolným sterilizacím a 
k sexuálnímu násilí, a aby rovněž zajistila 
zásobování produkty prenatální zdravotní 
péče a péče o matku, včetně 
nediskriminační prevence, léčby, péče 
a podpory v oblasti HIV;
__________________
1 „Rodiče mají přednostní právo volit 
druh vzdělání pro své děti.“ Článek 26.3 
rezoluce č. 217 A (III) (Všeobecné 
deklarace lidských práv) přijaté dne 10. 
prosince 1948 na mimořádném zasedání 
Valného shromáždění OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby mezi svými 
rozvojovými prioritami zachovala přístup 
ke kvalitním, cenově dostupným, 
přijatelným a dosažitelným službám 
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prenatální zdravotní péče a zdravotní péče 
o matku, dále vztahové, citové a sexuální 
vzdělávání chlapců a dívek, za něž 
ponesou prvotní odpovědnost jejich 
rodiče1, a dobrovolné plánování rodiny, 
včetně přirozených metod tohoto 
plánování, a aby zároveň bojovala proti 
diskriminaci na základě pohlaví, která
vede k potratům prováděným kvůli 
pohlaví plodu, nuceným potratům, 
nedobrovolným sterilizacím a 
k sexuálnímu násilí, a aby rovněž zajistila 
zásobování produkty prenatální zdravotní 
péče a péče o matku, včetně 
nediskriminační prevence, léčby, péče 
a podpory v oblasti HIV;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. naléhavě vyzývá EU a její členské 
státy, aby zajistily, že operativní přezkum 
cílů ICPD+20 povede ke komplexnímu 
přezkumu všech aspektů spojených 
s plným uplatňováním sexuálních 
a reprodukčních práv, znovu potvrdí 
rozhodný a progresivní přístup 
k sexuálním a reprodukčním právům pro 
všechny v souladu s mezinárodními 
standardy v oblasti lidských práv a zvýší 
odpovědnost vlád za dosažení 
dohodnutých cílů; vyzývá zejména EU 
a její členské státy, aby zajistily, že 
přezkumný postup bude prováděn za 
účasti dotčených stran a poskytne 
příležitost různým zúčastněným stranám, 
včetně občanské společnosti a žen, 
dospívajících a mládeže, aby se na něm 
smysluplně podíleli; opakuje, že rámec 
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pro takový přezkum musí být založen na 
lidských právech se zvláštním zaměřením 
na sexuální a reprodukční práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 215
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
plně respektovaly výhrady týkající se 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
a potratů, které vyjádřily vlády 
jednotlivých států v dotčených 
mezinárodních smlouvách, úmluvách 
a programech;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. dále opětovně potvrzuje svrchované 
právo každého státu provádět návrhy 
tohoto usnesení v souladu se svými 
vlastními vnitrostátními právními předpisy 
a s plným ohledem na různé náboženské 
a etické hodnoty a kulturní zázemí svých 
obyvatel (veřejný pořádek) a v souladu 
s všeobecně uznávanými mezinárodními 
lidskými právy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Návrh usnesení
Bod 23 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23e. připomíná odstavec 8.25 akčního 
programu Mezinárodní konference 
o populaci a rozvoji, který uvádí: „Potrat 
by v žádném případě neměl být 
prosazován jako jeden ze způsobů 
plánování rodičovství. (...) Nejvyšší 
prioritu musí mít vždy prevence 
nechtěných těhotenství a měly by být 
učiněny všechny kroky, aby se potřebě 
potratů předcházelo. Ženy s nechtěným 
těhotenstvím by měly mít snadný přístup 
ke spolehlivým informacím 
a empatickému poradenství. Všechna 
opatření nebo změny v rámci systému 
zdravotní péče týkající se potratů mohou 
být stanoveny pouze na vnitrostátní nebo 
místní úrovni v souladu s vnitrostátním 
legislativním postupem.“

Or. en


