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

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2, 12 en 24, van het 
Verdrag inzake de rechten van het kind, dat 
was aangenomen in 1989, die handelen 
over non-discriminatie, het recht van het 
kind om gehoord te worden, en de 
bescherming van de gezondheid van 
moeders, zuigelingen en kinderen, alsmede 
de ontwikkeling van voorlichting en 
diensten op het vlak van gezinsplanning,

– gezien de preambule en de artikelen 2, 
12 en 24, van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, dat was aangenomen 
in 1989, die handelen over non-
discriminatie, het recht van het kind om 
gehoord te worden, en de bescherming van 
de gezondheid van moeders, zuigelingen 
en kinderen, alsmede de ontwikkeling van 
voorlichting en diensten op het vlak van 
gezinsplanning,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Verklaring van de rechten van 
het kind1 die stelt dat het kind op grond 
van zijn lichamelijke en geestelijke 
onrijpheid bijzondere bescherming en 
zorg nodig heeft, met inbegrip van 
passende wettelijke bescherming, zowel 
vóór als na de geboorte,
__________________
1 Aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de VN, resolutie 1386 



PE514.782v01-00 4/110 AM\941856NL.doc

NL

(XIV) van 10 december 1959

Or. en

Amendement 3
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling van de Verenigde Naties 
(Caïro, 13 september 1994), en gezien 
Resolutie 65/234 van de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties over 
de follow-up van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling na 2014 (december 2010),

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling van de Verenigde Naties 
(Caïro, 13 september 1994) en de 
slotdocumenten van haar 
toetsingsconferenties, de resolutie van de 
buitengewone zitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
(ICPD+5) in juni 1999, alsook gezien 
Resolutie 65/234 van de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties over 
de follow-up van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling na 2014 (december 2010),

Or. en

Amendement 4
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 5 april 2011 
over de prioriteiten en het ontwerp van 
een nieuw beleidskader van de EU voor de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen,

Or. en
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Amendement 5
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Congressional Record 
Extension of Remarks van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 
met als titel “Documents reveal deceptive 
practices by abortion lobby” van 8 
december 2003, waarin wordt aangetoond 
hoe pro-abortus belangengroepen abortus 
niet via rechtstreekse argumenten willen 
doordrukken, maar door woorden en 
definities te verdraaien en nationale 
wetgeving te omzeilen,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa 
(PACE) van 16 september 2011 over 
prenatale geslachtsselectie,

Or. en

Amendement 7
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Bernd Posselt 
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Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien resolutie 1763 (2010) van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa (PACE) van 7 oktober 2010 
“Het recht op dienstweigering op grond 
van gewetensbezwaren in de legale 
medische zorg”,

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Visum 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-gezien de ontwerpresolutie van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa (PACE) van 11 mei 2010 over 
“Geslachtsselectieve abortus –
'Gendercide”, waarin de lidstaten 
verzocht wordt “geslachtsselectieve 
abortus waar en wanneer dan ook te 
veroordelen”, 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 168, lid 7 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie dat stelt dat het optreden van de 
Unie de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten met betrekking tot de bepaling 
van hun gezondheidsbeleid, alsmede de 
organisatie en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en medische 
verzorging eerbiedigt,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, in het bijzonder 
artikel 10 (vrijheid van gedachte, geweten 
en godsdienst) dat het recht op 
dienstweigering op grond van 
gewetensbezwaren erkent;

Or. en

Amendement 11
Zita Gurmai,

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de conclusies van de Raad over 
de rol van de EU in de volksgezondheid in 
de wereld van de 3011e bijeenkomst van 
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de Raad Buitenlandse Zaken van 10 mei 
2010;

Or. en

Amendement 12
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op uitspraak C-34/10 van het 
Europees Hof van Justitie waarin het Hof 
verklaart dat een nieuw menselijk leven 
wetenschappelijk gezien begint bij de 
verwekking en dat het menselijk embryo 
een nauw afgebakend stadium in de 
ontwikkeling van het menselijk lichaam 
is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 26

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resoluties van 29 september 
1994 over de resultaten van de 
Internationale Conferentie over Bevolking 
en Ontwikkeling in Caïro, en van 4 juli 
1996 over de follow-up van die 
conferentie,

– gezien zijn resoluties van 29 september 
1994 over de resultaten van de 
Internationale Conferentie over Bevolking 
en Ontwikkeling in Caïro, en van 4 juli 
1996 over de follow-up van die conferentie 
alsook de talloze bedenkingen die de 
staten geuit hebben ten aanzien van met 
name de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten en abortus,
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Or. en

Amendement 14
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Visum 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het document van het Regionaal 
Bureau voor Europa van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de 
BzgA “Standards for Sexuality Education 
in Europe A framework for policy makers, 
educational and health authorities and 
specialists” dat is uitgebracht in 2010,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 
13 juni 2013 over de ontwerprichtsnoeren 
van de EU tot bevordering en 
bescherming van de vrijheid van 
godsdienst en overtuiging 
(P7_TA(2013)027);

Or. en

Amendement 16
Mikael Gustafsson
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Ontwerpresolutie
Visum 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de hoge 
commissaris van de Verenigde Naties voor 
de mensenrechten over discriminerende 
wetgeving en praktijken en gewelddaden 
tegen personen op grond van hun 
seksuele geaardheid en seksuele identiteit 
(A/HR/C/19/41)

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat seksuele en 
reproductieve rechten mensenrechten 
zijn, en dat schendingen daarvan een 
inbreuk vormen op het recht van vrouwen 
en meisjes op gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en gezondheid, 
en de vrijwaring van een onmenselijke en 
onterende behandeling;

A. overwegende dat vrouwen en meisjes 
recht hebben op gelijke kansen, om niet te 
worden gediscrimineerd op basis van 
geslacht, op waardigheid en gezondheid, 
en op vrijwaring van een onmenselijke en 
onterende behandeling;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 8 VWEU 
is bepaald dat de Unie bij elk optreden 
ernaar streeft de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op te heffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 19
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten voor 
elk mens in elk stadium van zijn leven 
relevant zijn en daarom voor zowel 
vrouwen als mannen een levenslang punt 
van aandacht zijn, alsook overwegende 
dat programma's voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
moeten worden afgestemd op de 
verschillende behoeften en uitdagingen 
van mensen in verschillende fases van 
hun leven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er geen enkele 
internationale wettelijke verplichting 
bestaat om toegang te verschaffen tot 
abortus om welke reden dan ook, 
waaronder doch niet uitsluitend om 
redenen van gezondheid, privacy, non-
discriminatie of seksuele autonomie; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat artikel 168 VWEU 
verklaart dat het optreden van de Unie 
gericht is op een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid alsook op verbetering van de 
volksgezondheid;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat in de preambule 
van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens verklaard wordt dat 
“…erkenning van de inherente 
waardigheid en de gelijke en 
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onvervreemdbare rechten van alle leden 
van de mensengemeenschap grondslag is 
voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in 
de wereld,” en dat in artikel 3 van de 
UVRM staat dat “ieder mens het recht 
heeft op leven, vrijheid en persoonlijke 
veiligheid.”;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR) in artikel 6 de mensenrechten 
van ongeboren kinderen impliciet erkent
door te stellen dat de doodstraf “niet 
voltrokken wordt op zwangere vrouwen.”;

Or. en

Amendement 24
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
de vrijheid moeten hebben om hun eigen 
weloverwogen en verantwoordelijke 
keuzes te maken met betrekking tot hun 
seksuele en reproductieve gezondheid;

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
de vrijheid moeten hebben om hun eigen 
weloverwogen en verantwoordelijke 
keuzes te maken met betrekking tot hun 
seksuele en reproductieve gezondheid; de 
rechten van het ongeboren kind moeten 
worden beschermd en gerespecteerd
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
de vrijheid moeten hebben om hun eigen 
weloverwogen en verantwoordelijke 
keuzes te maken met betrekking tot hun 
seksuele en reproductieve gezondheid;

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras, 
etnische afkomst, klasse, kaste, religieuze 
overtuiging, huwelijkse staat, beroep, 
handicap, HIV- (of soa-) status, nationale 
herkomst, immigratiestatus, taal, seksuele 
geaardheid en geslachtsidentiteit het recht 
hebben om hun eigen weloverwogen en 
verantwoordelijke keuzes te maken met 
betrekking tot hun seksuele en 
reproductieve gezondheid;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
de vrijheid moeten hebben om hun eigen 
weloverwogen en verantwoordelijke 
keuzes te maken met betrekking tot hun 
seksuele en reproductieve gezondheid;

B. overwegende dat vrouwen en mannen 
de volledige vrijheid moeten hebben om 
hun eigen weloverwogen en 
verantwoordelijke keuzes te maken met 
betrekking tot hun seksuele en 
reproductieve gezondheid en daarvoor 
over alle middelen en mogelijkheden 
moeten kunnen beschikken;

Or. es
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Amendement 27
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat 
genderongelijkheid een van de 
belangrijkste oorzaken is van het feit dat 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
van vrouwen en adolescenten niet 
bewaarheid wordt en overwegende dat 
stereotype opvattingen over 
vrouwelijkheid en mannelijkheid in het 
algemeen en de opvattingen over 
seksualiteit van meisjes en vrouwen in het 
bijzonder een enorm obstakel vormen 
voor de bewerkstelliging van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat geen enkele van de 
internationaal juridisch bindende 
verdragen of conventies een definitie 
neerlegt van het begrip “seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten”; 
overwegende dat het woordenboek van de 
WHO de weg bewandelt van “inclusief 
taalgebruik”, waarbij “seksuele en 
reproductieve gezondheid” tevens 
betrekking hebben op “methoden van 
vruchtbaarheidsregulering”, welk begrip 
op zijn beurt tevens betrekking heeft op 
“zwangerschapsbeëindiging (abortus)”;
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Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het de 
bevoegdheid van de lidstaten is om binnen 
hun onderwijsstelsel seksuele voorlichting 
te geven en niet van de EU;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat onbedoelde en 
ongewenste zwangerschappen voor veel 
vrouwen in de EU, ook tienermeisjes, nog 
altijd een problematische werkelijkheid 
zijn;

Or. en

Amendement 31
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat in bijna eenderde 
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van de EU-lidstaten voorbehoedsmiddelen 
niet vergoed worden door de publieke 
ziektekostenverzekering, hetgeen een voor 
bepaalde groepen vrouwen - zoals 
vrouwen met een laag inkomen, 
tienermeisjes en vrouwen in een 
gewelddadige relatie - moeilijk te 
overwinnen obstakel opwerpt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat uitgebreide, op de 
leeftijd afgestemde, empirisch 
onderbouwde, wetenschappelijk correcte 
en oordeelloze seksuele voorlichting, 
hoogstaande gezinsplanningsdiensten en 
toegang tot voorbehoedsmiddelen 
onbedoelde en ongewenste 
zwangerschappen helpen voorkomen, de 
behoefte aan abortus doen dalen en 
bijdragen tot de preventie van HIV en 
soa’s; overwegende dat wanneer jongeren 
geleerd wordt verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen seksuele en 
reproductieve gezondheid, dit langdurige 
positieve effecten heeft die hun hele leven 
blijven doorwerken en ten goede komen 
van de samenleving als geheel;

Or. en

Amendement 33
Zita Gurmai,

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat naar zeggen van 
het Bevolkingsfonds van de Verenigde 
Naties (UNFPA) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
jaarlijks 287.000 vrouwen overlijden door 
complicaties tijdens de zwangerschap en 
bij de bevalling;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De ter. overwegende dat naar schatting 5 
miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar 
en 2 miljoen adolescenten tussen de 10 en 
19 jaar besmet zijn met HIV[1] en dat 
juist zij in de regel geen toegang hebben 
tot diensten op het vlak van seksuele en 
reproductieve gezondheid en HIV en daar 
dan ook geen gebruik van maken, omdat 
deze diensten alleen bij zeer hoge 
uitzondering goed aansluiten op de zeer 
specifieke behoeften van jongeren op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid; 
[1] UNICEF, Opportunity in crisis: 
preventing HIV from early adolescence to 
young adulthood, 2011. 

Or. en

Amendement 35
Marina Yannakoudakis,
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een discrepantie 
bestaat tussen de norm van seksuele en 
reproductieve gezondheid tussen en binnen 
lidstaten en ongelijkheid op het vlak van 
seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen;

E. overwegende dat de norm van seksuele 
en reproductieve gezondheid tussen en 
binnen lidstaten zowel een 
gezondheidszorg- als 
mensenrechtenkwesties en geheel en al 
binnen de bevoegdheid van de lidstaten 
valt;

Or. en

Amendement 36
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een discrepantie 
bestaat tussen de norm van seksuele en 
reproductieve gezondheid tussen en binnen 
lidstaten en ongelijkheid op het vlak van 
seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen;

E. overwegende dat er een discrepantie 
bestaat tussen de norm van seksuele en 
reproductieve gezondheid tussen en binnen 
lidstaten en ongelijkheid op het vlak van 
seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen; overwegende met name dat de 
enorme ongelijkheid tussen vrouwen in 
Europa met betrekking tot de toegang tot 
reproductieve gezondheidsdiensten, 
anticonceptie en vrijwillige 
zwangerschapsonderbreking samenhangt 
met hun inkomensniveau en/of het land 
waar zij verblijven;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een discrepantie 
bestaat tussen de norm van seksuele en 
reproductieve gezondheid tussen en 
binnen lidstaten en ongelijkheid op het 
vlak van seksuele en reproductieve rechten 
van vrouwen;

E. overwegende dat er ondanks alle 
internationale toezeggingen discrepantie 
bestaat ten aanzien van de norm van 
seksuele en reproductieve gezondheid 
tussen en binnen lidstaten en ongelijkheid 
op het vlak van seksuele en reproductieve 
rechten van vrouwen in Europa 
naargelang het land waarin ze wonen, 
hun inkomen, leeftijd, migratiestatus en 
andere factoren;

Or. en

Amendement 38
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat tienermoeders de 
middelbare school vaker niet afmaken en 
vaker in armoede leven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat vrouwen die zijn 
gemigreerd, gevlucht en geen papieren 
hebben zich in een onveilige economische 
en sociale situatie bevinden waarin 
minimaal of in het geheel geen aandacht 
wordt besteed aan mogelijke zorgen over 
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de seksuele en reproductieve gezondheid;

Or. en

Amendement 40
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de weerstand tegen
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in Europa en de wereld is 
toegenomen, met het doel om vrouwen en 
mannen wezenlijke seksuele en 
reproductieve rechten te ontzeggen die alle 
EU-lidstaten in internationale 
overeenkomsten hebben toegezegd veilig 
te stellen;

F. overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
wezenlijke rechten zijn die alle EU-
lidstaten in internationale overeenkomsten 
hebben toegezegd te respecteren en veilig 
te stellen;

Or. pt

Amendement 41
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
fundamenteel belang zijn voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van 
armoede, economische groei en 
ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 42
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vrouwen en 
mannen in gelijke mate de 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor 
de preventie van ongewenste 
zwangerschappen; overwegende dat met 
name vrouwen voorbehoedsmiddelen 
gebruiken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat voorkoming van 
ongewenste zwangerschappen niet alleen 
een kwestie is van contraceptieve diensten 
en informatie, maar tevens van brede 
seksuele voorlichting en zowel materiële 
als financiële bijstand voor 
hulpbehoevende zwangere vrouwen;

Or. en

Amendement 44
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) verboden is, behalve in zeer 
precaire omstandigheden, en ook in legale 
gevallen nauwelijks beschikbaar is omdat 
men zich ten onrechte beroept op 
gewetensbezwaren of een te strikte 
interpretatie van de bestaande grenzen;

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) verboden is, behalve in zeer 
precaire omstandigheden, en ook in legale 
gevallen nauwelijks beschikbaar is omdat 
men zich ten onrechte beroept op 
gewetensbezwaren of een te strikte 
interpretatie van de bestaande grenzen
alsook overwegende dat andere EU 
lidstaten nu kijken naar mogelijkheden 
om de toegang tot abortus aan banden te 
leggen;

Or. en

Amendement 45
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, 
Malta en Polen) verboden is, behalve in 
zeer precaire omstandigheden, en ook in 
legale gevallen nauwelijks beschikbaar is 
omdat men zich ten onrechte beroept op 
gewetensbezwaren of een te strikte 
interpretatie van de bestaande grenzen;

G. overwegende dat behoudens uiterst 
nauw afgebakende gevallen de toegang tot 
veilige abortus in drie EU-lidstaten 
(Ierland, Malta en Polen) verboden is en 
veilige abortus ook elders nauwelijks 
beschikbaar is, maar dat het 
desalniettemin de uitsluitende 
bevoegdheid van de lidstaten is om 
wetgeving tot stand te brengen ter 
bescherming van het ongeboren kind;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) verboden is, behalve in zeer 
precaire omstandigheden, en ook in legale 
gevallen nauwelijks beschikbaar is omdat 
men zich ten onrechte beroept op 
gewetensbezwaren of een te strikte 
interpretatie van de bestaande grenzen;

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) behoudens uiterst nauw 
afgebakende gevallen verboden is, en zelfs 
in de gevallen dat deze legaal is extreem 
moeilijk is; overwegende dat abortus in 
een aantal andere lidstaten weliswaar nog 
legaal is, maar dat de toegang ertoe er als 
gevolg van obstakels van regelgevende of 
praktische aard steeds moeilijker wordt, 
zoals bijvoorbeeld het onterechte beroep 
op gewetensbezwaren, verplichte 
wachttijden en niet-neutrale advisering;

Or. en

Amendement 47
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) verboden is, behalve in zeer 
precaire omstandigheden, en ook in legale 
gevallen nauwelijks beschikbaar is omdat 
men zich ten onrechte beroept op 
gewetensbezwaren of een te strikte 
interpretatie van de bestaande grenzen;

G. overwegende dat de toegang tot veilige 
abortus in drie EU-lidstaten (Ierland, Malta 
en Polen) verboden is, behalve in zeer 
precaire omstandigheden;

Or. it

Amendement 48
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de weigering om 
een levensreddende abortus uit te voeren 
een ernstige schending van de 
mensenrechten is;

Or. en

Amendement 49
Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat seksgerelateerde 
informatie van de massamedia zowel juist 
als onjuist kan zijn; overwegende dat er 
uitgebreide 
seksuelevoorlichtingsprogramma’s nodig 
zijn in zowel schoolse als buitenschoolse 
omgevingen om adolescenten te helpen 
leren een onderscheid te maken tussen 
juiste en onjuiste informatie alsook om 
allerlei mythes te helpen ontzenuwen en 
een tegenwicht te geven tegen 
discriminerende en gendergebaseerde 
stereotypes die in de massamedia en -
cultuur worden weergegeven;

Or. en

Amendement 50
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat in een aantal 
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landen volgens de nationale wetgeving 
een evenwicht moet worden gevonden 
tussen bescherming van het moederschap, 
preventie van abortus, legale toegang tot 
gratis en veilige 
zwangerschapsonderbreking en het recht 
van zorgverleners op gewetensbezwaren;

Or. it

Amendement 51
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de sociaal-
economische situatie en de 
werkgelegenheidsomstandigheden van 
vrouwen en jonge paren vaak een beletsel 
zijn om voor moeder- en vaderschap te 
kiezen;

Or. it

Amendement 52
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat moedersterfte een 
bron van zorg blijft in een aantal lidstaten;

H. overwegende dat moedersterfte een 
bron van zorg blijft in een aantal lidstaten;
en een uitdaging in het kader van het 
Europees beleid voor ontwikkeling;

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat seksueel geweld 
een ernstige schending is van de 
mensenrechten en een verwoestend effect 
heeft op de seksualiteit, de waardigheid, 
het geestelijk welzijn, de autonomie en de 
reproductieve gezondheid van vrouwen en 
meisjes, en overwegende dat schadelijke 
traditionele praktijken zoals genitale 
verminking en vroegtijdige en gedwongen 
huwelijken schadelijk zijn voor het 
persoonlijk welzijn en zelfvertrouwen, 
seksuele relaties, zwangerschap en 
geboorte, en een levenslang risico zijn 
voor de gezondheid van vrouwen, en ook 
voor de gemeenschappen en de 
samenleving als geheel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen, met name huiselijk geweld en 
verkrachting, een wijdverspreid fenomeen 
is en dat steeds meer vrouwen het risico 
lopen besmet te raken door AIDS en 
andere soa’s doordat hun partners zich 
seksueel zeer risicovol gedragen; 
overwegende dat ook zwangere vrouwen 
slachtoffer zijn van dergelijk geweld, 
hetgeen het risico op een miskraam, een 
doodgeboren kind of abortus verhoogt;
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Or. en

Amendement 55
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat bezuinigingen op 
de volksgezondheid de gezondheidszorg 
en gezondheidsdiensten nog minder 
toegankelijk maken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat vrouwen en meisjes 
die in de prostitutie werken, drugs 
gebruiken en/of transgender zijn het 
meest risico lopen op soa’s, zoals HIV, en 
dat er vaak geen aandacht is voor hun 
behoeften op het vlak van de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 57
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat studies hebben 
uitgewezen dat uitgebreide seksuele 
voorlichting de waarschijnlijkheid van 
verantwoordelijk gedrag bij de eerste en 
latere schreden op het seksuele pad wel 
degelijk in de hand werkt;

J. overwegende dat studies hebben 
uitgewezen dat uitgebreide seksuele 
voorlichting en kwalitatief hoogstaande 
diensten op het gebied van gezinsplanning
de waarschijnlijkheid van verantwoordelijk 
gedrag bij de eerste en latere schreden op 
het seksuele pad wel degelijk in de hand 
werken;

Or. es

Amendement 58
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat studies hebben 
uitgewezen dat uitgebreide seksuele 
voorlichting de waarschijnlijkheid van 
verantwoordelijk gedrag bij de eerste en 
latere schreden op het seksuele pad wel 
degelijk in de hand werkt;

J. overwegende dat studies hebben 
uitgewezen dat uitgebreide seksuele 
voorlichting de waarschijnlijkheid van 
verantwoordelijk, veilig en eerbiedig
gedrag bij de eerste en latere schreden op 
het seksuele pad wel degelijk in de hand 
werkt;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat door de Europese 
Unie gepubliceerde statistieken over 
indicatoren op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid onvolledig en 
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nauwelijks onderling vergelijkbaar zijn 
als gevolg van de van lidstaat tot lidstaat 
verschillende vergarings- en 
verwerkingsmethoden;

Or. en

Amendement 60
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen vandaag de dag nog 
altijd in alle EU-lidstaten te kampen 
hebben met discriminatie, geweld en 
(ver)oordelende weergaven van hun 
seksualiteit en genderidentiteit;

Or. en

Amendement 61
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er niet alleen 
aandacht moet worden besteed aan de 
onderbreking van ongewenste 
zwangerschappen, maar ook en vooral 
aan het voorkomen van dergelijke 
zwangerschappen, hetgeen een 
verantwoordelijkheid is van zowel man als 
vrouw; overwegende dat om ongewenste 
zwangerschappen te voorkomen het van 
groot belang is dat er toereikende 
informatie voorhanden is over 



AM\941856NL.doc 31/110 PE514.782v01-00

NL

seksualiteit, verantwoordelijkheid jegens 
de partner in een relatie, gezondheid en 
de verschillende mogelijkheden om een 
zwangerschap te voorkomen en dat alle 
anticonceptiemiddelen makkelijk 
toegankelijk zijn;

Or. es

Amendement 62
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat jongeren in hoge 
mate en al op zeer jonge leeftijd worden 
blootgesteld aan pornografische inhoud, 
met name door toegang tot Internet, 
ongeacht of dit nu thuis of op school is;

Or. fr

Amendement 63
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat een abortus in 
gebrekkige omstandigheden de fysieke en 
mentale gezondheid, alsook het leven van 
de vrouw ernstig in gevaar brengt;

Or. es

Amendement 64
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat de seksualisering 
van jonge meisjes in de media een 
fenomeen is dat gevolgen heeft voor de 
affectieve ontwikkeling en het seksleven 
van vrouwen, maar ook van mannen, en 
bijdraagt tot het voortbestaan van 
genderstereotypen, en discriminatie en 
geweld op grond van geslacht;

Or. fr

Amendement 65
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de praktijk van 
gedwongen of opgelegde sterilisatie van 
Roma of gehandicapte vrouwen nog steeds 
voorkomt in een aantal lidstaten;

K. overwegende dat de praktijk van 
gedwongen of opgelegde sterilisatie van 
Roma en gehandicapte vrouwen alsook 
transgenders nog steeds voorkomt in een 
aantal lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat voorkoming van 
ongewenste zwangerschappen niet alleen 
een kwestie is van contraceptieve diensten 
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en informatie, maar tevens van brede 
seksuele voorlichting alsook materiële en 
financiële bijstand voor hulpbehoevende 
zwangere vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de 
controleorganen voor de VN-verdragen 
niet bevoegd zijn deze verdragen dusdanig 
te interpreteren dat er hierdoor nieuwe 
verplichting ontstaan voor staten of het 
wezen van de verdragen wordt gewijzigd;
overwegende dat elk controleorgaan voor 
de VN-verdragen dat een verdrag 
dusdanig uitlegt dat dit het recht voor de 
vrouw op abortus opneemt dan ook buiten 
haar bevoegdheid treedt en tegen haar 
mandaat indruist; overwegende dat 
dergelijke ultra vires handelingen geen 
enkele juridische verplichting tot stand 
brengen voor staten die partij zijn bij het 
verdrag en dat staten deze ook niet 
aanvaarden mogen als bijdrage aan de 
totstandbrenging van nieuw 
internationaal gewoonterecht;

Or. en

Amendement 68
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het delen van 
beste praktijken tussen de lidstaten het 
mogelijk maakt om tot de beste 
oplossingen te komen en de belangen van 
alle burgers in de EU beter te 
waarborgen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat een aantal 
lidstaten vrijzinnige wetgeving over 
abortus combineert met doeltreffende 
seksuele voorlichting, hoogstaande 
gezinsplanningsdiensten en de 
beschikbaarheid van uiteenlopende 
voedingsmiddelen die leiden tot een 
combinatie van minder abortussen en een 
hoger geboortecijfer; 

Or. en

Amendement 70
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat “gezondheid een van de 
fundamentele mensenrechten is en 
onmisbaar is voor de uitoefening van 
andere mensenrechten”, en dat de EU 
alleen in staat is de hoogst haalbare 

1. bevestigt nog eens dat “gezondheid een 
van de fundamentele mensenrechten is en 
onmisbaar is voor de uitoefening van 
andere mensenrechten”, en dat de EU 
alleen in staat is de hoogst haalbare 
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gezondheidsstandaard te bereiken als de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van iedereen volledig worden 
erkend en bevorderd;

gezondheidsstandaard te bereiken als de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van iedereen volledig worden 
erkend en bevorderd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat “gezondheid een van de 
fundamentele mensenrechten is en 
onmisbaar is voor de uitoefening van 
andere mensenrechten”, en dat de EU 
alleen in staat is de hoogst haalbare 
gezondheidsstandaard te bereiken als de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van iedereen volledig worden 
erkend en bevorderd;

1. wijst erop dat “gezondheid een van de 
fundamentele mensenrechten is en 
onmisbaar is voor de uitoefening van 
andere mensenrechten”;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat schending van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een directe impact heeft op het 
leven van vrouwen en meisjes, op de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, op het gebruik van sociale 
dienstverlening door vrouwen, op de 
toegang van vrouwen tot de openbare 
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besluitvorming en deelname aan het 
openbare leven, op de kwetsbaarheid van 
vrouwen voor geweld door mannen, op de 
toegang van vrouwen tot onderwijs en 
hun recht op respect voor het privéleven, 
en daarmee de samenleving als geheel 
schaadt; 

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. brengt in herinnering dat het 
speciale comité dat bij de voorbereiding 
van het Verdrag betreffende de rechten 
van personen met een handicap werd 
opgezet door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties herhaaldelijk 
heeft benadrukt dat de term seksuele en 
reproductieve gezondheid niet tot nieuwe 
mensenrechten of nieuwe internationale 
verplichtingen voor de lidstaten leidt, en 
ook geen wijziging inhoudt van de inhoud 
van het recht op gezondheidszorg zoals 
omschreven in artikel 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
en het VN-Verdrag inzake de rechten van 
het kind: "Het ad-hoccomité merkt op dat 
het gebruik van de term 'seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten' geen 
erkenning van nieuwe internationale 
wettelijke verplichtingen of 
mensenrechten inhoudt. Het ad-
hoccomité beschouwt ontwerplid a) [over 
gezondheidszorgdiensten, ook op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, voor mensen met een 
handicap] als een non-
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discriminatiebepaling die niets toevoegt of 
wijzigt aan het recht op gezondheid zoals 
omschreven in artikel 12 van het 
Internationale Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
of artikel 24 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind. Lid a) leidt er eerder 
toe dat de verdragsstaten verplicht zijn 
erop toe te zien dat gezondheidsdiensten 
zonder discriminatie ten aanzien van een 
handicap worden verleend." 1

__________________
1 Ad-hoccomité voor een alomvattend en 
integraal internationaal verdrag ter 
bescherming en bevordering van de 
rechten en de waardigheid van personen 
met een handicap, verslag van de zevende 
bijeenkomst (New York, 16 januari – 3 
februari 2006), noot 4, 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/right
s/ahc7re¬port-e.htm:

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat bevordering van de 
zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes 
van cruciaal belang is om de vicieuze 
cirkel van discriminatie en geweld te 
doorbreken en de mensenrechten, 
waaronder seksuele en reproductieve 
gezondheid, te bevorderen en te 
beschermen;

Or. en
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Amendement 75
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten;

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten en 
Europees Instituut voor gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 76
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten;

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten door 
waakzaam te blijven voor beleid en/of 
wetgeving die een inbreuk kunnen 
vormen op de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;

Or. en
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Amendement 77
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten;

2. onderkent dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten;

Or. en

Amendement 78
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen via 
het Bureau voor de grondrechten;

2. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten een 
wezenlijk bestanddeel vormen van de 
menselijke waardigheid, die moeten 
worden behandeld in de bredere context 
van structurele discriminatie en 
ongelijkheid tussen de geslachten; verzoekt 
de lidstaten de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten veilig te stellen, met 
name middels het garanderen van 
programma’s en diensten met betrekking 
tot reproductieve gezondheid, inclusief de 
verzorging en geneesmiddelen die 
essentieel zijn voor vrijwillige 
gezinsplanning en een goede 
gezondheidszorg voor moeders en 
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pasgeborenen;

Or. pt

Amendement 79
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten goede seksuele 
en reproductieve gezondheidsdiensten te 
leveren die zijn aangepast aan de 
behoeften van specifieke groepen, zonder 
discriminatie of angst voor veroordeling 
(jongeren, kwetsbare groeperingen, enz.); 
benadrukt dat dergelijke diensten tevens 
erop gericht moeten zijn dat mannen en 
jongens actief de verantwoordelijkheid 
delen voor seksuele gedragingen en de 
gevolgen daarvan en deze actieve rol 
moeten ondersteunen;

Or. en

Amendement 80
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de Europese Unie en 
de lidstaten er met hun beleid voor moeten 
zorgen dat zij de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
iedereen eerbiedigen, beschermen en 
verwezenlijken door ervoor te zorgen dat 
de menselijke seksualiteit gezien wordt als 
een positief onderdeel van het leven en 
door een cultuur te creëren van 
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aanvaarding, respect, non-discriminatie 
en geweldloosheid;

Or. en

Amendement 81
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. hamert op het universele 
mensenrecht op gewetensbezwaar alsook 
op de verantwoordelijkheid van de 
overheid ervoor te zorgen dat patiënten 
vooral in noodgevallen tijdig toegang 
hebben tot wettige medische verzorging, 
met name prenatale zorg en 
gezondheidszorg voor moeders, en wijst er 
nog eens op dat geen enkele persoon, 
kliniek of instelling op generlei wijze mag 
worden gedwongen, aansprakelijk mag 
worden gehouden of mag worden 
gediscrimineerd omdat deze weigert een 
abortus, miskraam of andere handeling 
die kan leiden tot de dood van een 
menselijk foetus of embryo uit te voeren,
mogelijk te maken, bij te staan of te 
ondergaan, om welke reden dan ook;

Or. en

Amendement 82
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat de EU binnen de EU 
en waar van toepassing in haar 
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buitenlandbeleid ervoor moet zorgdragen 
dat wetten en beleid worden gewijzigd, 
afgekondigd of juist ingetrokken ter 
naleving en bescherming van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
en dat zij alle individuen in staat moet 
stellen deze zonder discriminatie op 
eender welke grond uit te oefenen; 

Or. en

Amendement 83
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. benadrukt dat 
voortplantingskeuzes en 
vruchtbaarheidsdiensten aangeboden 
moeten worden in een niet-discriminerend 
kader en verzoekt de lidstaten om ook 
alleenstaande en lesbische vrouwen 
toegang te geven tot 
vruchtbaarheidsbehandelingen en 
kunstmatige bevruchting; 

Or. en

Amendement 84
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. benadrukt dat 
draagmoederschap vrouwenlichamen en 
kinderen tot loutere koopwaar degradeert 
en een bedreiging vormt voor de 
lichamelijke integriteit en mensenrechten 
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van vrouwen;

Or. en

Amendement 85
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. benadrukt dat gedwongen of 
opgelegde sterilisatie van eender welke 
persoon, transseksuelen incluis, een 
inbreuk is op de mensenrechten en de 
lichamelijke integriteit van die personen 
en roept de lidstaten dan ook op om 
bestaande wetgeving die sterilisatie 
verplicht stelt af te schaffen;

Or. en

Amendement 86
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt het zeer dat er het voorstel voor 
het nieuwe programma “Gezondheid voor 
groei 2014-2020” geen melding wordt 
gemaakt van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten10;

3. betreurt het zeer dat er in het voorstel 
voor het nieuwe programma “Gezondheid 
voor groei 2014-2020” geen melding wordt 
gemaakt van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten10, maar erkent de 
soevereiniteit en de bevoegdheid van de 
lidstaten op dit vlak;

Or. en
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Amendement 87
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt het zeer dat er het voorstel voor 
het nieuwe programma “Gezondheid voor 
groei 2014-2020” geen melding wordt 
gemaakt van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten10;

3. betreurt het zeer dat er het voorstel voor 
het nieuwe programma “Gezondheid voor 
groei 2014-2020” geen melding wordt 
gemaakt van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten10 en spoort de 
Europese Commissie aan om in haar 
volgende EU-volksgezondheidsstrategie 
plaats in te ruimen voor de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 88
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het beleid aangaande 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een bevoegdheid van de EU-
lidstaten is en dat het 
subsidiariteitsbeginsel op dit gebied dient 
te worden gerespecteerd;

Or. pt

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten zorg te dragen 
voor een geografische passende spreiding 
van eerstehulpdiensten van goede 
kwaliteit en veilige 
transportmogelijkheden van goede 
kwaliteit waarmee de hele bevolking 
gelijke toegang daartoe heeft, met 
inbegrip van vrouwen en meisjes op het 
platteland;

Or. en

Amendement 90
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten en er daarbij te 
allen tijden voor kan zorgen dat het recht 
op leven van het ongeboren kind wordt 
beschermd;

Or. en

Amendement 91
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
bevoegdheid kan uitoefenen bij het 
formuleren van beleidsstrategieën en -
initiatieven op het vlak van 
volksgezondheid en non-discriminatie, zich 
hard kan maken voor een betere 
tenuitvoerlegging van seksuele en 
reproductieve rechten en de uitwisseling 
van goede praktijken kan bevorderen;

Or. es

Amendement 92
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie en het bewustzijn over 
laatstgenoemde twee onderwerpen kan 
vergroten, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten;

Or. en

Amendement 93
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken voor 
een betere tenuitvoerlegging van seksuele 
en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en daarin onderwerpen 
moet opnemen op het vlak van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
alsook zich hard maken voor een betere 
tenuitvoerlegging van de wetgeving en het 
beleid ten aanzien van de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken 
voor een betere tenuitvoerlegging van 
seksuele en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het tot de bevoegdheden 
van de lidstaten behoort om beleid inzake 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten te formuleren en uit te voeren;

Or. en
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Amendement 95
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het weliswaar tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort om 
beleid inzake de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te formuleren en uit 
te voeren, maar dat de EU wel degelijk 
beleidsbevoegdheid kan uitoefenen op het 
vlak van volksgezondheid en non-
discriminatie, en zich hard kan maken 
voor een betere tenuitvoerlegging van 
seksuele en reproductieve rechten;

4. merkt op dat het tot de bevoegdheden 
van de lidstaten behoort om beleid inzake 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten te formuleren en uit te voeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten toegang te 
verstrekken tot diensten op het vlak van 
seksuele en reproductieve gezondheid 
gebaseerd op specifieke rechten op dit 
vlak en zonder enige discriminatie op 
grond van etnische oorsprong, 
huisvestingsstatus, migratiestatus, leeftijd, 
handicap, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit, gezondheid of 
burgerlijke staat;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat bij het beleid inzake 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten rekening moet worden 
gehouden met specifieke groepen en de 
risico's die verbonden zijn aan hun 
identiteit of omstandigheden, in het 
bijzonder vrouwen uit etnische 
minderheden, zwangere, lesbische, 
biseksuele of transgender vrouwen, alsook 
kinderen en jongeren, lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen, mensen die in de 
prostitutie werken, gevangenen, 
migranten en drugsgebruikers die 
spuiten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. meent dat, bij de toepassing van de 
specifieke bepalingen inzake het verbod 
op dwang of verplichting in seksuele en 
reproductieve gezondheidskwesties die 
zijn overeengekomen tijdens de 
Internationale Conferentie van Caïro over 
bevolking en ontwikkeling, alsook van de 
wettelijk bindende internationale 
mensenrechteninstrumenten, het acquis 
communautaire van de EU en de 
beleidsbevoegdheden van de Unie op dit 
gebied, geen steun van de Unie mag 
worden verleend aan overheden, 
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organisaties of programma's die zich 
bezighouden met de bevordering, 
ondersteuning of deelname in het beheer 
van activiteiten waarbij schendingen van 
mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld 
in de vorm van gedwongen abortus, 
gedwongen sterilisatie van vrouwen en 
mannen, bepaling van het geslacht van de 
foetus met prenatale geslachtsselectie of 
infanticide als gevolg;

Or. en

Amendement 99
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de Europese Unie 
geen bijstand mag verlenen aan 
overheden, organisaties of programma's 
die zich bezighouden met de bevordering, 
ondersteuning of deelname in het beheer 
van activiteiten waarbij schendingen van 
mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld
in de vorm van gedwongen abortus, 
gedwongen sterilisatie van vrouwen en 
mannen, bepaling van het geslacht van de 
foetus met prenatale geslachtsselectie of 
infanticide als gevolg;

Or. en

Amendement 100
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vraagt de regeringen van de 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten om in 
samenwerking met pluralistische 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld een kwalitatief hoogstaand 
nationaal beleid aangaande seksuele en 
reproductieve gezondheid uit te werken en 
in het kader daarvan uitgebreide 
informatie aan te bieden over de effectieve 
en verantwoorde opties met betrekking tot 
gezinsplanning zodat de gelijke toegang 
tot een uitgebreid scala aan kwaliteitsvolle 
anticonceptiemiddelen gegarandeerd 
wordt en mensen bewust worden gemaakt 
van hun eigen vruchtbaarheid;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de EU en haar lidstaten 
meer uitgebreide gegevens en statistieken 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheidsindicatoren 
(percentages inzake soa's, abortus en 
anticonceptie, onvervulde behoefte aan 
anticonceptie, tienerzwangerschappen, 
enz.) te vergaren en te controleren, 
uitgesplitst naar - in ieder geval - geslacht 
en leeftijd;

Or. en

Amendement 102
Iratxe García Pérez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. uit zijn bezorgdheid over de 
beperkingen op de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten en 
anticonceptiemiddelen in de 
toetredingslanden; verzoekt de regeringen 
van die landen wetgevings- en 
beleidsmaatregelen goed te keuren om de 
universele toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
garanderen en op systematische wijze de 
informatie in te zamelen die noodzakelijk 
is om de seksuele en reproductieve 
gezondheid te verbeteren;

Or. es

Amendement 103
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de lidstaten zorg te 
dragen voor duurzame financiering voor 
openbare diensten en maatschappelijke 
organisaties die diensten verlenen op het 
vlak van de seksuele en reproductieve 
gezondheid;

Or. en

Amendement 104
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om samen te 
werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid en het maatschappelijk 
middenveld om een Europese strategie te 
ontwerpen voor de bevordering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, en steun te verlenen voor de 
uitwerking en de uitvoering van 
alomvattende nationale strategieën ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
gezondheid; stelt voor dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid de 
bevoegdheid krijgt om gegevens en 
optimale werkmethoden te vergaren en te 
analyseren;

5. verzoekt de lidstaten om samen te 
werken met de Commissie en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid en het 
maatschappelijk middenveld om een 
Europese strategie te ontwerpen voor de 
bevordering van de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
steun te verlenen voor de uitwerking en de 
uitvoering van alomvattende nationale 
strategieën ten aanzien van seksuele en 
reproductieve gezondheid; stelt voor dat 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid de bevoegdheid krijgt om 
gegevens en optimale werkmethoden te 
vergaren en te analyseren, om een 
gegevensbank voor heel Europa op te 
zetten met statistische gegevens over 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
om een vademecum over beste praktijken 
en positieve ervaringen dienaangaande 
uit te werken;

Or. es

Amendement 105
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om samen te 
werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid en het maatschappelijk 
middenveld om een Europese strategie te 
ontwerpen voor de bevordering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, en steun te verlenen voor de 
uitwerking en de uitvoering van 
alomvattende nationale strategieën ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
gezondheid; stelt voor dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid de 

5. verzoekt de lidstaten om samen te 
werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid en het maatschappelijk 
middenveld om een Europese strategie te 
ontwerpen voor de bevordering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, en steun te verlenen voor de 
uitwerking en de uitvoering van 
alomvattende nationale strategieën ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
gezondheid; stelt voor dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid de 
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bevoegdheid krijgt om gegevens en 
optimale werkmethoden te vergaren en te 
analyseren;

bevoegdheid krijgt om gegevens en 
optimale werkmethoden te vergaren en te 
analyseren; merkt op dat er meer 
onderzoek nodig is om inzicht te krijgen 
in de obstakels voor de integratie van 
preventie- en behandelingsprogramma's 
op het vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid in de stelsels voor 
basisgezondheidszorg;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is uiterst ontevreden over het feit dat 
de Commissie alle bevindingen ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten (waaronder 
anticonceptie, reproductieve gezondheid 
en seksualiteit) uit de definitieve versie 
van haar verslag “The State of Men's 
Health in Europe” uit 2012 geschrapt 
heeft.

Or. en

Amendement 107
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 
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gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen;

gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen; is van mening dat de lidstaten er 
voor moeten zorgen dat seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten 
toegankelijk blijven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 
gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen;

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, zowel wat 
betreft kwaliteit, betaalbaarheid als 
toegankelijkheid op 
gezondheidszorgdiensten, informatie en 
programma’s met betrekking tot seksuele 
en reproductieve gezondheid, alsook op 
organisaties voor gezinsplanning, 
dienstverlenende ngo’s en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen;

Or. en

Amendement 109
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de huidige 6. benadrukt dat de EU momenteel de 



PE514.782v01-00 56/110 AM\941856NL.doc

NL

bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 
gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen;

zwaarste economische en financiële crisis 
doormaakt sinds de grote depressie van de 
jaren 30 en dat die crisis nog verergerd is 
door de zogenoemde
bezuinigingsmaatregelen die door de EU-
instellingen aan de lidstaten zijn opgelegd 
in het kader van het beleid inzake 
economisch bestuur en de financiële 
steunprogramma’s en welke een nadelig 
effect hebben, vooral voor vrouwen, op 
gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, hetgeen betekent dat de 
maatschappij er op het gebied van 
vrouwenrechten op achteruitgaat;

Or. pt

Amendement 110
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 
gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning, dienstverlenende ngo’s en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen;

6. benadrukt dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen een nadelig effect 
hebben, vooral voor vrouwen, op 
gezondheidszorgdiensten met betrekking 
tot seksuele en reproductieve gezondheid, 
zowel wat betreft kwaliteit als 
toegankelijkheid, op organisaties voor 
gezinsplanning en gezinsondersteuning, 
dienstverlenende ngo’s en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen;

Or. it
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Amendement 111
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het recht op 
dienstweigering op basis van 
gewetensbezwaren een individueel recht is 
en geen collectief beleid; is bezorgd over 
het feit dat medisch personeel in 
ziekenhuizen en klinieken met een 
religieuze grondslag in heel de EU 
gedwongen wordt patiënten seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten te 
weigeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten een strategie te 
ontwikkelen op het vlak van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
met toegewezen budget, alsook een plan 
ter uitvoering daarvan en een bijbehorend 
toezichtsysteem;

Or. en

Amendement 113
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat het van vitaal 
belang is dat vrouwen jaarlijks gratis 
toegang krijgen tot een gynaecologisch 
onderzoek en een mammografie en dat 
het bijgevolg onaanvaardbaar is dat de 
lidstaten de crisis en de besparingen als 
excuus aangrijpen om de vergoedingen 
hiervan te verlagen;

Or. es

Amendement 114
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt de lidstaten aan hun beste 
praktijken te delen, de beste combinaties 
van maatregelen voor het beleid inzake 
seksuele en reproductieve gezondheid;

Or. fr

Amendement 115
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. onderstreept dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten voor 
zowel vrouwen als mannen fundamentele 
rechten zijn die niet om religieuze 
redenen beperkt mogen worden door 
middel van bijvoorbeeld concordaten;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Ongewenste zwangerschap: toegang tot 
anticonceptie en veilige 
abortusdienstverlening

Onbedoelde en ongewenste zwangerschap: 
toegang tot anticonceptie en veilige 
abortusdienstverlening

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. brengt in herinnering dat er 
krachtens het internationaal recht geen 
enkel “mensenrecht op abortus” bestaat, 
noch bij verdrag, noch bij internationaal 
gewoonterecht en brengt tevens in 
herinnering dat van geen enkel 
internationaal wettelijk bindend VN-
verdrag beweerd kan worden dat het een 
recht op abortus vastlegt of erkent;

Or. en

Amendement 118
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er gezien de gevolgen van de 
financiële en economische crisis voor de 
volksgezondheidssector bij de lidstaten op 
aan om gratis anticonceptie-informatie en 
-diensten alsook andere diensten op het 
vlak van de seksuele en reproductieve 
gezondheid aan te bieden of deze 
anderszins financieel toegankelijk te 
maken voor alle lagen van de bevolking, 
met inbegrip van de jongeren, etnische 
minderheden en sociaal uitgeslotenen; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

hamert op het universele mensenrecht op 
gewetensbezwaar alsook op de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
ervoor te zorgen dat patiënten vooral in 
noodgevallen tijdig toegang hebben tot 
wettige medische verzorging, met name 
prenatale zorg en gezondheidszorg voor 
moeders, en wijst er nog eens op dat geen 
enkele persoon, kliniek of instelling op 
generlei wijze mag worden gedwongen, 
aansprakelijk mag worden gehouden of 
mag worden gediscrimineerd omdat deze 
weigert een abortus, miskraam of andere 
handeling die kan leiden tot de dood van 
een menselijk foetus of embryo uit te 
voeren, mogelijk te maken, bij te staan of 
te ondergaan, om welke reden dan ook;
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Or. en

Amendement 120
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt dat vrijwillige 
gezinsplanning onbedoelde en ongewenste 
zwangerschappen helpt voorkomen en de 
vraag naar abortus verlaagt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt de lidstaten zwangere 
vrouwen die een abortus wensen niet te 
verhinderen om naar andere lidstaten of 
rechtsgebieden te reizen waar abortus 
legaal is;

Or. en

Amendement 122
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 8. dringt er bij de lidstaten op aan 
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wetenschappelijk onderzoek te bevorderen 
op het gebied van anticonceptiemethoden 
voor vrouwen en mannen, om de 
verantwoordelijkheid voor anticonceptie 
beter te verdelen;

wetenschappelijk onderzoek te bevorderen 
op het gebied van anticonceptiemethoden 
voor vrouwen en mannen, om de 
verantwoordelijkheid voor anticonceptie 
beter te verdelen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
natuurlijke gezinsplanningsmethoden een 
plaats te geven in hun 
volksgezondheidsbeleid;

Or. en

Amendement 124
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beveelt de lidstaten aan te 
garanderen dat personen die in armoede 
en aan de rand van de samenleving leven 
en andere kwetsbare groepen, zoals 
gehandicapten, minderheden en 
migranten, alsook jongeren, de best 
mogelijke toegang tot gezondheidszorg op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, tot anticonceptiemiddelen en 
tot preventie, diagnose en behandeling 
van seksueel overdraagbare 
aandoeningen krijgen;
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Or. es

Amendement 125
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat abortus onder geen 
beding mag worden aangeprezen als een 
methode voor gezinsplanning;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat abortus onder geen 
beding mag worden aangeprezen als een 
methode voor gezinsplanning;

9. onderstreept dat abortus onder geen 
beding mag worden aangeprezen als een 
methode voor gezinsplanning en brengt in 
herinnering dat elk kind ongeacht zijn 
geslacht op basis van internationaal 
wettelijk bindende verplichtingen zowel 
vóór als na de geboorte het recht heeft op 
passende wettelijke bescherming;

Or. en

Amendement 127
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat gemakkelijke toegang 
tot verschillende betaalbare 
anticonceptiemiddelen een voorwaarde is 
voor een effectieve gezinsplanning;

Or. es

Amendement 128
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. de lidstaten moeten beleid en 
maatregelen ten uitvoer leggen om te 
voorkomen dat om sociale en 
economische redenen voor abortus wordt 
gekozen, en moeten daarom steun bieden 
aan in moeilijkheden verkerende moeders 
en paren;

Or. it

Amendement 129
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet de aanbeveling dat abortus 
legaal, veilig en toegankelijk voor 
iedereen moet worden gemaakt, aangezien 
het hier een mensenrechtenkwestie 
betreft;

Schrappen

Or. en
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Amendement 130
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet de aanbeveling dat abortus 
legaal, veilig en toegankelijk voor 
iedereen moet worden gemaakt, aangezien 
het hier een mensenrechtenkwestie 
betreft;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet de aanbeveling dat abortus 
legaal, veilig en toegankelijk voor 
iedereen moet worden gemaakt, aangezien 
het hier een mensenrechtenkwestie 
betreft;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. doet de aanbeveling dat abortus legaal, 
veilig en toegankelijk voor iedereen moet 
worden gemaakt, aangezien het hier een 
mensenrechtenkwestie betreft;

10. doet de aanbeveling dat abortus legaal, 
veilig en toegankelijk voor iedereen moet 
worden gemaakt, aangezien het hier een 
mensenrechten- en 
volksgezondheidskwestie betreft;

Or. en

Amendement 133
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet de aanbeveling dat abortus legaal, 
veilig en toegankelijk voor iedereen moet 
worden gemaakt, aangezien het hier een 
mensenrechtenkwestie betreft;

10. doet de aanbeveling dat hoogstaande 
abortusdienstverlening legaal, veilig en 
toegankelijk voor iedereen moet worden 
gemaakt, aangezien het hier een 
mensenrechtenkwestie betreft;

Or. en

Amendement 134
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met het feit dat een 
aantal lidstaten binnen het kader van hun 
volksgezondheidsstelsels tevens veilige en 
hoogstaande abortusdiensten verlenen 
aan niet ingezetene vrouwen en meisjes 
uit andere EU-lidstaten die van deze 
diensten gebruik willen maken omdat ze 
als gevolg van restrictief abortusbeleid 
niet voor hen toegankelijk zijn in hun 
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eigen EU-lidstaat;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. brengt in herinnering dat in geen 
enkel internationaal bindend 
mensenrechtenverdrag van de VN gewag 
wordt gemaakt van abortus;

Or. en

Amendement 136
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat een illegale abortus 
de fysieke en mentale gezondheid, alsook 
het leven van de vrouw ernstig in gevaar 
brengt;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild 
of vertraagd door een bemoeilijkte 
toegang tot de juiste diensten, zoals de 
veelvuldige verwijzing naar 
gewetensbezwaren, medisch niet 
gerechtvaardigde wachttijden of 
bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten 
wordt gewaarborgd en er passende en 
betaalbare verwijssystemen functioneren;

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild 
of vertraagd door een bemoeilijkte 
toegang tot de juiste diensten, zoals de 
veelvuldige verwijzing naar 
gewetensbezwaren, medisch niet 
gerechtvaardigde wachttijden of 
bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten 
wordt gewaarborgd en er passende en 
betaalbare verwijssystemen functioneren;

Schrappen



AM\941856NL.doc 69/110 PE514.782v01-00

NL

Or. en

Amendement 139
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild of 
vertraagd door een bemoeilijkte toegang tot 
de juiste diensten, zoals de veelvuldige 
verwijzing naar gewetensbezwaren, 
medisch niet gerechtvaardigde wachttijden 
of bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en betaalbare
verwijssystemen functioneren;

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild of 
vertraagd door een bemoeilijkte toegang tot 
de juiste diensten, zoals de veelvuldige 
verwijzing naar gewetensbezwaren, 
medisch niet gerechtvaardigde wachttijden 
of bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moeten reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en kwalitatief 
hoogstaande publieke verwijssystemen 
functioneren;

Or. pt

Amendement 140
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild of 
vertraagd door een bemoeilijkte toegang tot 
de juiste diensten, zoals de veelvuldige 
verwijzing naar gewetensbezwaren, 
medisch niet gerechtvaardigde wachttijden 
of bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild of 
vertraagd door een bemoeilijkte toegang tot 
de juiste diensten, zoals de veelvuldige 
verwijzing naar gewetensbezwaren, 
medisch niet gerechtvaardigde wachttijden 
of bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten regelgeving moeten instellen 
tegen de verwijzing naar 
gewetensbezwaren in sleutelberoepen om 
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reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en betaalbare 
verwijssystemen functioneren;

ervoor te zorgen dat reproductieve 
gezondheid gegarandeerd is als het recht 
van iedere persoon, terwijl tevens de 
toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en betaalbare 
verwijssystemen functioneren;

Or. en

Amendement 141
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat zelfs als abortus wel 
legaal is, de ingreep vaak wordt omzeild 
of vertraagd door een bemoeilijkte 
toegang tot de juiste diensten, zoals de 
veelvuldige verwijzing naar 
gewetensbezwaren, medisch niet 
gerechtvaardigde wachttijden of 
bevooroordeelde raadgeving; benadrukt 
dat lidstaten de verwijzing naar 
gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en betaalbare 
verwijssystemen functioneren;

11. benadrukt dat lidstaten de verwijzing 
naar gewetensbezwaren moet reguleren en 
controleren om ervoor te zorgen dat 
reproductieve gezondheid gegarandeerd is 
als het recht van iedere persoon, terwijl 
tevens de toegang tot legale diensten wordt 
gewaarborgd en er passende en betaalbare 
verwijssystemen functioneren;

Or. it

Amendement 142
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – punt 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(1) spoort de lidstaten ertoe aan gerichte 
bepalingen vast te stellen om tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van 
kwetsbare personen met een risico op 
marginalisatie, en op sociale en 
economische uitsluiting, en daarbij in het 
bijzonder te verwijzen naar jonge vrouwen 
in plattelandsgebieden, wier toegang tot 
moderne voorbehoedsmiddelen kan 
worden bemoeilijkt door economische en 
sociale omstandigheden, met name in de 
huidige economische crisis;

Or. it

Amendement 143
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat gezondheidswerkers die abortus 
plegen en abortusgerelateerde diensten 
verlenen op geen enkele wijze 
strafrechtelijk worden vervolgd en bestraft 
voor de verlening van deze diensten; 

Or. en

Amendement 144
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. veroordeelt de situatie van 
ongelijkheid en discriminatie die ontstaat 
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in landen waarin een abortus niet 
gemakkelijk toegankelijk is, omdat 
wanneer het gaat over vrijwillige 
zwangerschapsonderbrekingen er twee 
categorieën van vrouwen bestaan: 
vrouwen uit de eerste categorie die 
financieel de mogelijkheid hebben om 
naar een ander land in Europa te reizen 
waar abortus wel vrij toegankelijk en 
legaal is en de kosten te dragen van een 
vrije en legale abortus waarbij een goede 
medische verzorging gegarandeerd is, en 
vrouwen uit de tweede categorie die, als 
waren het criminelen, hun toevlucht 
moeten nemen tot een illegale abortus die 
hun gezondheid en leven ernstig in gevaar 
brengt;

Or. es

Amendement 145
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. roept de overheden van de lidstaten 
en de kandidaat-lidstaten op om vrouwen 
die een illegale abortus hebben ondergaan 
niet te vervolgen;

Or. es

Amendement 146
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. benadrukt dat om ongewenste 
zwangerschappen te voorkomen het 
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essentieel is dat er toegankelijke en gratis 
diensten voor gezinsplanning bestaan die,
zonder een oordeel te vellen, op 
wetenschappelijke kennis gebaseerde en 
begrijpelijke informatie en adviezen 
verstrekken over de seksuele en 
reproductieve gezondheid, en vraagt de 
overheden van de lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten te zorgen voor goed 
opgeleid en multidisciplinair personeel 
dat gespecialiseerde seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten 
aanbiedt, waaronder een kwalitatief 
hoogstaand professioneel advies dat 
afgestemd is op de behoeften van 
specifieke groepen (migranten, 
minderheden, gehandicapten, jongeren, 
kansarmen, enz.); benadrukt dat het 
advies vertrouwelijk moet zijn en geen 
waardeoordeel mag omvatten en dat 
wanneer de dienstverlener legitieme 
gewetensbezwaren heeft, er gegevens van 
andere dienstverleners moeten worden 
verstrekt;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. doet de aanbeveling dat de lidstaten 
informatie en diensten blijven verstrekken 
voor de handhaving van een laag niveau 
van moedersterfte en kwalitatief 
hoogstaande zorg voor en na de bevalling 
garanderen;

12. doet de aanbeveling dat de lidstaten 
informatie en diensten blijven verstrekken 
voor de handhaving van een laag niveau 
van moedersterfte, dat zij zich blijven 
inspannen voor een verdere verlaging van 
deze sterfte, alsook dat zij kwalitatief 
hoogstaande zorg garanderen voor en na 
de bevalling;

Or. en
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Amendement 148
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen, en het recht op toegang tot 
gynaecologische en verloskundige 
noodhulp omvat, en dat het geen oordeel 
velt over abortusdiensten maar daar 
wetenschappelijk onderbouwd verslag 
over uitbrengt;

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen, en het recht op toegang tot 
gynaecologische en verloskundige 
noodhulp omvat;

Or. en

Amendement 149
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen, en het recht op toegang tot 
gynaecologische en verloskundige 
noodhulp omvat, en dat het geen oordeel 
velt over abortusdiensten maar daar 
wetenschappelijk onderbouwd verslag over 

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen, en het recht op toegang tot 
gynaecologische en verloskundige 
noodhulp omvat, dat ook 
geslachtsveranderende operaties in 
aanmerking worden genomen en dat het 
geen oordeel velt over abortusdiensten 
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uitbrengt; maar daar wetenschappelijk onderbouwd 
verslag over uitbrengt;

Or. es

Amendement 150
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen, en het recht op toegang tot 
gynaecologische en verloskundige 
noodhulp omvat, en dat het geen oordeel 
velt over abortusdiensten maar daar 
wetenschappelijk onderbouwd verslag 
over uitbrengt;

13. verzoekt de lidstaten universele 
toegang te garanderen voor uitgebreide 
informatie, voorlichting en diensten op het 
vlak van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan dat deze informatie een 
breed scala aan moderne methoden voor 
gezinsplanning en advies, gekwalificeerde 
verloskundigen in onder meer ook 
risicovolle geboorten, en het recht op 
toegang tot gynaecologische en 
verloskundige noodhulp en tot toereikende 
deskundigheid op het gebied van 
risicovolle zwangerschappen en 
neonatologie omvat;

Or. it

Amendement 151
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de lidstaten seksuele 
voorlichting verplicht te stellen voor alle 
leerlingen in het lager en voortgezet lager 
onderwijs en hiervoor in de 
lesprogramma´s voldoende ruimte te 
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reserveren; wijst erop hoe belangrijk het 
is dat de programma´s voor seksuele 
voorlichting regelmatig worden herzien 
en bijgewerkt, en dat daarbij bijzondere 
aandacht uitgaat naar vraagstukken als 
respect voor de vrouw en 
gendergelijkheid;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat doeltreffende en 
allesomvattende seksuele voorlichting 
staat of valt met de deelname van 
jongeren; jongeren moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en beoordeling van 
dergelijke programma's, dit in 
samenwerking met andere betrokkenen 
zoals bijvoorbeeld de ouders; pleit ervoor 
om bij seksuele voorlichting tevens 
voorlichters in te zetten van dezelfde 
leeftijd, dit als probaat middel om 
jongeren zelfredzaam te maken;

Or. en

Amendement 153
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat seksuele 
voorlichting ontworpen en gegeven moet 
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worden op een holistische, op rechten 
gebaseerde en positieve wijze, met daarbij 
de nadruk op de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en met aandacht voor de 
psychosociale en biomedische aspecten 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten; benadrukt dat seksuele 
voorlichting gegeven moet worden in een 
veilige, taboeloze en interactieve sfeer 
tussen leerlingen en voorlichters;

Or. en

Amendement 154
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de seksuele en 
reproductieve gezondheidsbehoeften van 
pubers verschillen van die van 
volwassenen; verzoekt de lidstaten erop toe 
te zien dat pubers en kwetsbare 
volwassenen (gehandicapten, analfabeten, 
vluchtelingen, enz.) toegang hebben tot 
gebruiksvriendelijke diensten, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met hun 
angsten en recht op vertrouwelijkheid en 
privacy;

14. onderstreept dat de seksuele en 
reproductieve gezondheidsbehoeften van 
pubers verschillen van die van 
volwassenen; dringt er bij de lidstaten erop 
aan erop toe te zien dat pubers en 
kwetsbare volwassenen (gehandicapten, 
analfabeten, vluchtelingen, lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, 
interseksuelen en anderen) toegang 
hebben tot gebruiksvriendelijke diensten, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met hun angsten en recht op 
vertrouwelijkheid en privacy;

Or. en

Amendement 155
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de seksuele en 
reproductieve gezondheidsbehoeften van 
pubers verschillen van die van 
volwassenen; verzoekt de lidstaten erop toe 
te zien dat pubers en kwetsbare 
volwassenen (gehandicapten, analfabeten, 
vluchtelingen, enz.) toegang hebben tot 
gebruiksvriendelijke diensten, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met hun 
angsten en recht op vertrouwelijkheid en 
privacy;

14. onderstreept dat de seksuele en 
reproductieve gezondheidsbehoeften van 
pubers verschillen van die van 
volwassenen; verzoekt de lidstaten erop toe 
te zien dat pubers toegang hebben tot 
gebruiksvriendelijke diensten, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met hun 
angsten en recht op vertrouwelijkheid en 
privacy;

Or. fr

Amendement 156
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten te voorzien in 
adolescentenvriendelijke seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten 
afgestemd op de leeftijd, rijpheid en de 
voortschrijdende vermogens, die niet 
discriminerend zijn wat betreft 
adolescente jongens en meisjes, niet 
verbonden aan voorwaarden voor wat 
betreft huwelijkse staat, handicap, 
seksuele geaardheid/identiteit en altijd 
toegankelijk zonder toestemming van 
ouders of voogden;

Or. en

Amendement 157
Marina Yannakoudakis,
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele 
voorlichting naar leeftijdsgroep en geslacht 
voor alle kinderen en pubers (zowel op als 
buiten school);

15. spoort de lidstaten aan toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele 
voorlichting naar leeftijdsgroep en geslacht 
voor alle kinderen en pubers (zowel op als 
buiten school);

Or. en

Amendement 158
Diane Dodds,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele 
voorlichting naar leeftijdsgroep en geslacht 
voor alle kinderen en pubers (zowel op als 
buiten school);

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele 
voorlichting naar leeftijdsgroep en 
geslacht;

Or. en

Amendement 159
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele
voorlichting naar leeftijdsgroep en geslacht 
voor alle kinderen en pubers (zowel op als 
buiten school);

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en affectief relationele 
voorlichting in een voor jongens en 
meisjes gemeenschappelijk kader naar 
leeftijdsgroep en geslacht voor alle 
kinderen en pubers (zowel op als buiten 
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school);

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
verplichte seksuele en relationele 
voorlichting naar leeftijdsgroep en geslacht 
voor alle kinderen en pubers (zowel op als 
buiten school);

15. verzoekt de lidstaten seksuele en 
relationele voorlichting aan te bieden naar 
leeftijdsgroep en geslacht voor 
adolescenten; brengt - ten aanzien van het 
beginsel van “ordre public” en 
internationaal aanvaarde beginselen - in 
herinnering dat de ouders of voogden van 
een kind de vrijheid hebben ervoor te 
zorgen dat het kind onderwijs ontvangt 
dat in overeenstemming is met hun eigen 
overtuigingen en dat een kind niet tegen 
de wil van zijn of haar ouders verplicht 
mag worden seksuele voorlichting te 
ontvangen - met daarin onder meer 
pleidooien voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten en abortus - en dat 
het belang van het kind bij dit alles altijd 
voorop staat; wijst er nog eens dat het 
recht van ouders hun kinderen te 
onderwijzen overeenkomstig hun 
religieuze en niet-religieuze overtuigingen 
mede het recht omvat elke vorm van 
ongepaste bemoeienis van de overheid of 
andere actoren met het onderwijs van 
kinderen te weigeren;

Or. en

Amendement 161
Barbara Matera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de lidstaten om programma´s 
en cursussen voor postuniversitair 
onderwijs en opleiding op het gebied van 
seksuele gezondheid en reproductieve 
rechten uit te werken, ten uitvoer te 
leggen en verplicht te laten bijwonen door 
studenten in de medicijnen en 
zorgverleners, opdat vrouwen en paren in 
de toekomst kwalitatief hoogstaand advies 
kunnen ontvangen over de gewenste 
gezinsomvang uitgaande van hun 
gezondheidstoestand, persoonlijke 
behoeften en loopbaanplanning;

Or. it

Amendement 162
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
maatregelen te treffen ter verwijdering 
van alle obstakels die adolescente jongens 
en meisjes de toegang verhinderen tot 
veilige, doeltreffende en betaalbare 
voorbehoedsmethoden zoals bijvoorbeeld 
condooms, alsook om hen duidelijke 
voorlichting te geven over 
voorbehoedsmiddelen;

Or. en

Amendement 163
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. brengt de lidstaten in herinnering 
dat zij ervoor dienen te zorgen dat 
kinderen en jongeren hun recht op 
onpartijdige, specifiek op leeftijdsgroep en 
geslacht afgestemde informatie ten 
aanzien van de seksualiteit - zoals 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en 
genderexpressie - daadwerkelijk genieten 
kunnen; 

Or. en

Amendement 164
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
maatregelen op te stellen die het mogelijk 
maken met jonge moeders, tienermoeders 
en zwangere meiden te werken en hen te 
helpen bij het aanpakken van de 
problemen die verband houden met het 
feit dat zij op jonge leeftijd moeder zijn 
geworden, en die het tevens mogelijk 
maken te voorkomen dat pasgeboren 
baby´s worden gedood;

Or. bg

Amendement 165
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat seksuele voorlichting de 
strijd tegen stereotypen en vooroordelen 
moet omvatten, moet stilstaan bij 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid en structurele 
barrières voor echte gelijkheid, en de 
nadruk moet leggen op wederzijds respect 
en gedeelde verantwoordelijkheid;

16. benadrukt dat seksuele voorlichting de 
strijd tegen stereotypen en vooroordelen en 
tegen elke vorm van gendergerelateerd 
geweld moet omvatten, moet stilstaan bij 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid en structurele 
barrières voor echte gelijkheid, en de 
nadruk moet leggen op wederzijds respect 
en gedeelde verantwoordelijkheid;

Or. es

Amendement 166
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat seksuele voorlichting de 
strijd tegen stereotypen en vooroordelen 
moet omvatten, moet stilstaan bij 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid en structurele 
barrières voor echte gelijkheid, en de 
nadruk moet leggen op wederzijds respect 
en gedeelde verantwoordelijkheid;

16. benadrukt dat seksuele voorlichting de 
strijd tegen stereotypen en vooroordelen 
moet omvatten, moet stilstaan bij 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid, bij geweld tegen 
vrouwen en meisjes en bij structurele 
barrières voor echte gelijkheid – de 
gelijkheid van mannen en 
vrouwen/meisjes en jongens in het 
bijzonder - en al deze negatieve 
fenomenen moet afwijzen, alsook dat 
seksuele voorlichting de nadruk moet 
leggen op wederzijds respect en gedeelde 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 167
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Jan Olbrycht, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat seksuele voorlichting de 
strijd tegen stereotypen en vooroordelen 
moet omvatten, moet stilstaan bij 
discriminatie op grond van geslacht of 
seksuele gerichtheid en structurele 
barrières voor echte gelijkheid, en de 
nadruk moet leggen op wederzijds respect 
en gedeelde verantwoordelijkheid;

16. benadrukt dat seksuele voorlichting 
onder meer over natuurlijke 
gezinsplanningmethodes en de strijd tegen 
stereotypen en vooroordelen kan gaan, 
moet stilstaan bij discriminatie op grond 
van geslacht en structurele barrières voor 
echte gelijkheid, en de nadruk moet leggen 
op wederzijds respect en gedeelde 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 168
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat seksuele 
voorlichting niet-discriminerend moet zijn 
en een positief beeld moet overdragen van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen teneinde 
de rechten van jonge lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen doeltreffend te 
ondersteunen en te beschermen;

Or. en

Amendement 169
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt de overheden van de 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten om van 
verschillende methoden gebruik te maken 
om jongeren te bereiken: via formeel en 
informeel onderwijs, reclamecampagnes, 
sociale marketing ter bevordering van het 
gebruik van condooms en andere 
voorbehoedsmiddelen, en andere 
initiatieven, zoals een vertrouwelijke 
hulptelefoon; onderstreept dat het zeer 
belangrijk is dat jongeren, in 
samenwerking met andere 
belanghebbenden, in het bijzonder de 
ouders, actief deelnemen aan de 
uitwerking, toepassing en evaluatie van 
seksuele voorlichtingsprogramma’s en dat 
aan de doelgroep verwante voorlichters 
een rol spelen in de seksuele voorlichting 
omdat zij beter rekening kunnen houden 
met de behoeften van de specifieke 
doelgroep (jongeren die tot een 
minderheid behoren, kansarmen, 
gehandicapten, migranten enz.);

Or. es

Amendement 170
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept naar aanleiding 
hiervan dat seksuele voorlichting 
buitengewoon nodig is, terwijl jongeren 
tegelijkertijd voortijdig toegang hebben tot 
pornografische en onterende inhoud, met 
name via Internet; onderstreept dat 
seksuele voorlichting daarom in de lijn 
moet liggen van een bredere aanpak in de 
begeleiding van de affectieve ontwikkeling 
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van jongeren zodat zij relaties kunnen 
opbouwen met wederzijds respect van het 
andere geslacht; moedigt de lidstaten aan 
bewustmakingscampagnes te houden voor 
ouders en volwassenen die jongeren 
begeleiden, over de rampzalige gevolgen 
van pornografie voor pubers;

Or. fr

Amendement 171
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. spreekt de lidstaten ook aan over 
het feit dat een volledige seksuele 
voorlichting waarin ook de affectieve kant 
van relaties aan bod komt uiterst 
belangrijk is gezien het fenomeen van 
seksualisering van jonge meisjes in de 
audiovisuele en digitale inhoud waartoe 
jongeren in grote mate toegang hebben;

Or. fr

Amendement 172
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de lidstaten de nadruk 
te leggen op het voorkomen van soa's, 
waaronder hiv, in het kader van seksuele 
voorlichting door veilig seksueel gedrag te 
bevorderen en door de toegang tot 
beschermingsmiddelen te 
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vergemakkelijken;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

 Preventie en behandeling van soa’s Preventie en behandeling van soa’s en 
post-abortussyndroom (PAS)

Or. en

Amendement 174
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

 Preventie en behandeling van soa’s Preventie en behandeling van soa’s en 
post-abortussyndroom (PAS)

Or. en

Amendement 175
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten aanmoedigen het beleid 
inzake de bewustmaking van soa's voor 
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alle leeftijdscategorieën te versterken;

Or. fr

Amendement 176
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de lidstaten om geregeld 
voorlichtingscampagnes over seksuele 
gezondheid en reproductieve rechten te 
houden, maar daarbij niet uitsluitend 
aandacht te besteden aan het voorkomen
van seksueel overdraagbare 
aandoeningen maar vooral ook 
voorlichting te geven over het voorkomen 
van ongewenste zwangerschappen door 
zekere informatie te verspreiden over de 
meest recente ontdekkingen en praktijken 
op gezondheidsgebied;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten de kwaliteit en 
het niveau van de informatie over soa’s 
aan het grote publiek (met name de meest 
kwetsbaren en gemarginaliseerden) te 
handhaven en te verbeteren, in het over 
bijzonder HIV/AIDS, de manieren waarop 
ziekten worden overgedragen, de seksuele 
praktijken die besmetting in de hand 
werken, alsook manieren van preventie;
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Or. en

Amendement 178
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten om naast 
vrijwillige counseling en tests te voorzien 
in de nodige preventieactiviteiten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de lidstaten op zorg te 
dragen voor toegang tot objectieve 
informatie over het post-abortussyndroom 
(PAS), alsook voor onmiddellijke en 
universele toegang tot behandelingen 
tegen PAS die verstrekt moeten worden op 
een veilige manier zonder te oordelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de specifieke seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van mensen met 
hiv/aids te behandelen, met de nadruk op 
de behoeften van vrouwen, met name door 
de toegang tot tests en behandeling te 
integreren en de onderliggende socio-
economische factoren die bijdragen aan het 
risico van vrouwen op hiv/aids aan te 
pakken, zoals genderongelijkheid en 
discriminatie;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de specifieke seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van mensen met 
hiv/aids te behandelen, met de nadruk op 
de behoeften van vrouwen en 
risicogroepen, zoals mannen die seks 
hebben met mannen, personen in de 
prostitutie, gevangenen, migranten en 
drugsgebruikers die spuiten, met name 
door de toegang tot tests en behandeling te 
integreren en de onderliggende socio-
economische factoren die bijdragen aan het 
risico van vrouwen en risicogroepen op 
hiv/aids aan te pakken, zoals 
genderongelijkheid en discriminatie;

Or. en

Amendement 181
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de specifieke seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
mensen met hiv/aids te behandelen, met de 
nadruk op de behoeften van vrouwen, met 
name door de toegang tot tests en 
behandeling te integreren en de 
onderliggende socio-economische factoren 
die bijdragen aan het risico van vrouwen 
op hiv/aids aan te pakken, zoals 
genderongelijkheid en discriminatie;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te voorzien in de specifieke behoeften
van mensen met hiv/aids op het vlak van 
prenatale gezondheid en de gezondheid 
als moeder, met de nadruk op de behoeften 
van vrouwen, met name door de toegang 
tot tests en behandeling te integreren en de 
onderliggende socio-economische factoren 
die bijdragen aan het risico van vrouwen 
op hiv/aids aan te pakken, zoals 
genderongelijkheid en discriminatie;

Or. en
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Amendement 182
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU het onderzoek en 
de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde
aanvaardbare, betaalbare, toegankelijke 
en hoogstaande preventietechnologieën, 
diagnosemethoden en behandelingen van 
HIV/AIDS, andere soa’s en 
verwaarloosde tropische ziekten te 
bevorderen en daarin te investeren, 
teneinde ervoor te zorgen dat deze ziekten 
minder op de gezondheid van moeder en 
kind wegen;

Or. en

Amendement 183
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de lidstaten doeltreffende 
en inclusieve strategieën tot stand te 
brengen voor de preventie van HIV alsook 
om wet- en regelgeving die mensen met 
HIV/AIDS straffen en stigmatiseren -
bijvoorbeeld wetten waarmee de 
overdracht of de blootstelling van iemand 
aan HIV strafbaar wordt gesteld - af te 
schaffen, aangezien deze wetten algemeen 
als ondoeltreffend worden beschouwd en 
zelfs contraproductief als het gaat om de 
preventie van HIV;

Or. en
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Amendement 184
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de overheden van de 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten de 
informatieverstrekking (met name aan de 
meest kansarmen en de 
bevolkingsgroepen die het moeilijkst 
toegang tot informatie krijgen) 
aangaande hiv/aids en andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen, manieren 
van besmetting en gedrag dat besmetting 
in de hand werkt op peil te houden en te 
intensiveren;

Or. es

Amendement 185
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten ertoe aan de toegang tot 
informatie, vaccins en geschikte 
behandeling te vereenvoudigen, om te 
voorkomen dat kinderen tijdens de 
zwangerschap met HIV/AIDS worden 
besmet en om na de geboorte tijdig te 
kunnen beginnen met de behandeling van 
HIV/AIDS;

Or. it

Amendement 186
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. veroordeelt elke schending van de 
lichamelijke integriteit van vrouwen, 
evenals schadelijke praktijken die bedoeld 
zijn om controle uit te oefenen op de 
seksualiteit en de reproductieve
zelfbeschikking van vrouwen; onderstreept 
dat dit grove schendingen van de 
mensenrechten zijn en dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid hebben die dringend 
aan te pakken;

19. veroordeelt elke schending van de 
lichamelijke integriteit van vrouwen, 
evenals schadelijke praktijken die bedoeld 
zijn om controle uit te oefenen op de 
zelfbeschikking van vrouwen; onderstreept 
dat dit grove schendingen van de 
mensenrechten zijn en dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid hebben die dringend 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 187
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. veroordeelt elke schending van de 
lichamelijke integriteit van vrouwen, 
evenals schadelijke praktijken die bedoeld 
zijn om controle uit te oefenen op de 
seksualiteit en de reproductieve 
zelfbeschikking van vrouwen; onderstreept 
dat dit grove schendingen van de 
mensenrechten zijn en dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid hebben die dringend 
aan te pakken;

19. veroordeelt elke schending van de 
lichamelijke integriteit van vrouwen, en 
met name vrouwelijke genitale 
verminking, evenals schadelijke praktijken 
die bedoeld zijn om controle uit te oefenen 
op de seksualiteit en de reproductieve 
zelfbeschikking van vrouwen; onderstreept 
dat dit grove schendingen van de 
mensenrechten zijn en dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid hebben die dringend 
aan te pakken;

Or. it

Amendement 188
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. doet de lidstaten de aanbeveling 
ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen 
uit alle maatschappelijke geledingen en 
etnische groepen hun volledig 
geïnformeerde instemming moeten geven 
voor alle medische diensten en procedures 
zoals anticonceptiediensten, sterilisatie en 
abortus; verzoekt de lidstaten procedures 
in te stellen om mensen te vrijwaren van 
onmenselijke en vernederende 
behandeling in instellingen voor 
reproductieve gezondheidszorg, met 
daarbij specifieke aandacht voor 
detentiecentra, gevangenissen en 
zorginstellingen voor geestelijk 
gehandicapten en ouderen;

Or. en

Amendement 189
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen om gedwongen huwelijken 
op zeer jonge leeftijd te voorkomen, 
aangezien daardoor ernstige 
psychologische en seksuele schade wordt 
aangericht onder de betrokken jonge 
meisjes;

Or. bg

Amendement 190
Marusya Lyubcheva
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten zich in te zetten 
om vrouwen, jongeren, kinderen en 
mannen te beschermen tegen misbruik, met 
inbegrip van seksueel misbruik, uitbuiting, 
smokkel, mensenhandel en geweld, 
waaronder genitale verminking bij 
vrouwen, daarbij ondersteund door 
voorlichtingsprogramma's op nationaal en 
gemeenschapsniveau, en zich te richten op 
maatregelen met strenge straffen voor 
daders van misbruik;

20. verzoekt de lidstaten zich in te zetten 
om vrouwen, jongeren, kinderen en 
mannen te beschermen tegen misbruik, met 
inbegrip van seksueel misbruik, uitbuiting, 
smokkel, mensenhandel en geweld, 
waaronder genitale verminking bij 
vrouwen, daarbij ondersteund door 
voorlichtingsprogramma's op nationaal en 
gemeenschapsniveau, en zich te richten op 
maatregelen zoals het strafbaar stellen van 
aanranding;

Or. bg

Amendement 191
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten zich in te zetten 
om vrouwen, jongeren, kinderen en 
mannen te beschermen tegen misbruik, met 
inbegrip van seksueel misbruik, uitbuiting, 
smokkel, mensenhandel en geweld, 
waaronder genitale verminking bij 
vrouwen, daarbij ondersteund door 
voorlichtingsprogramma's op nationaal en 
gemeenschapsniveau, en zich te richten op 
maatregelen met strenge straffen voor 
daders van misbruik;

20. verzoekt de lidstaten zich in te zetten 
om vrouwen en meisjes, jongeren, 
kinderen en mannen te beschermen tegen 
misbruik, met inbegrip van seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting, smokkel, 
mensenhandel, geweld - waaronder 
genitale verminking bij vrouwen - en 
vroegtijdige/kinderhuwelijken, alsook om 
slachtoffers van seksueel misbruik te 
helpen, daarbij ondersteund door 
voorlichtingsprogramma's op nationaal en 
gemeenschapsniveau, en zich te richten op 
maatregelen met strenge straffen voor 
daders van misbruik;

Or. en
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Amendement 192
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. veroordeelt de illegale praktijk van 
vrouwelijke genitale verminking als een 
vorm van seksuele controle over vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en van huiselijk geweld te 
ondertekenen en te bekrachtigen;

Or. en

Amendement 194
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst er nogmaals op dat alle 
vormen van seksueel geweld tegen 
vrouwen, zoals verkrachting - ook in het 
huwelijk - seksueel misbruik, incest, 
prostitutie en seksuele uitbuiting, alsook 
seksuele intimidatie schending inhouden 
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van de seksuele gezondheid van vrouwen 
en meisjes omdat hiermee inbreuk wordt 
gepleegd op een recht op een positieve en 
respectvolle omgang met seksualiteit en 
seksuele relaties; seksueel geweld heeft 
een langdurig schadelijk effect op de 
seksuele en reproductieve gezondheid van 
vrouwen en meisjes, alsook op hun 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; 
verzoekt de EU en haar lidstaten om die 
reden brede strategieën te ontwikkelen om 
een halt toe te roepen aan alle vormen 
van geweld tegen vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 195
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. eist dat de lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten garanderen dat 
vrouwen die zwanger zijn als gevolg van 
een verkrachting en dat vrouwen wier 
zwangerschap hun gezondheid of leven 
ernstig in gevaar brengt, legaal en in 
goede medische omstandigheden een 
abortus kunnen laten uitvoeren zonder 
dat er beperkingen van welke aard dan 
ook worden opgelegd;

Or. es

Amendement 196
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in reproductieve gezondheid 
en gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen;

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in reproductieve gezondheid 
en gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten om seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten tot een van de 
prioriteiten van hun gezondheidszorg te 
maken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in reproductieve gezondheid 
en gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen;

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in prenatale gezondheid, de 
gezondheid van moeders en natuurlijke 
gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen;

Or. en

Amendement 198
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in reproductieve gezondheid 
en gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen;

21. herinnert de lidstaten eraan dat 
investeringen in reproductieve gezondheid, 
medische hulp tijdens zwangerschappen
en gezinsplanning op het gebied van 
ontwikkeling tot de meest rendabele 
behoren, en een van de meest doeltreffende 
manieren is om de duurzame ontwikkeling 
van een land te bevorderen;

Or. it

Amendement 199
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt het belang van voorlichting 
over en bewustzijn van seksuele en 
reproductieve gezondheid als een 
onontbeerlijk deel van de agenda voor de 
gezondheid van vrouwen in 
ontwikkelingslanden;

Or. es

Amendement 200
Zita Gurmai,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst nogmaals op de urgente 
behoefte aan geschoolde 
gezondheidswerkers in 
ontwikkelingslanden, alsook op de 
noodzaak braindrain van geschoolde 
gezondheidswerkers te voorkomen met 
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financiële stimuli en 
opleidingsondersteuning; benadrukt het 
belang van geïntegreerde 
gezondheidsdiensten op onder meer het 
gebied van HIV en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
alsook op het belang van de 
betrokkenheid op alle niveaus van 
maatschappelijke organisaties, lokale 
overheden, gemeenschappen, non-
profitorganisaties en 
vrijwilligersorganisaties op het gebied van 
volksgezondheid bij het ontwerpen van 
gezondheidsdiensten; wijst in het 
bijzonder op de noodzaak om ook in 
plattelandsgebieden en afgelegen streken 
mensen afdoende toegang te bieden tot 
gezondheidszorg op het vlak van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten;

Or. en

Amendement 201
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. schaart zich achter Aanbeveling 1903 
(2010) van de parlementaire vergadering 
van de Raad van Europa om 0,7 % van het 
bruto nationaal inkomen aan officiële 
ontwikkelingshulp toe te wijzen; verzoekt 
de EU blijk te blijven geven van deze 
toewijding tijdens de financiering en 
tenuitvoerlegging van de Europese 
instrumenten voor extern optreden en het 
Europees ontwikkelingsfonds gedurende de 
periode 2014-2020;

22. schaart zich achter Aanbeveling 1903 
(2010) van de parlementaire vergadering 
van de Raad van Europa om een 
begrotingsneutrale 0,7 % van het bruto 
nationaal inkomen aan officiële 
ontwikkelingshulp toe te wijzen; verzoekt 
de EU deze begrotingsneutrale toewijzing
middels de financiering en 
tenuitvoerlegging van de Europese 
instrumenten voor extern optreden en het 
Europees ontwikkelingsfonds gedurende de 
periode 2014-2020 te handhaven en 
benadrukt dat de begroting voor dit 
aandachtsgebied niet mag worden 
verhoogd;
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Or. en

Amendement 202
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat de epidemieën 
waarvan bepaalde 
partnerontwikkelingslanden van de EU 
ernstig lijden, zoals hiv, een aanzienlijke 
belemmering vormen voor de 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 203
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie met klem erop 
toe te zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
met concrete doelstellingen dienaangaande;

23. verzoekt de EU met klem erop toe te 
zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
met concrete doelstellingen dienaangaande 
en maatregelen zoals een toereikende 
toegang tot gezondheidszorg, informatie 
en voorlichting aangaande seksuele 
gezondheid en rechten, diensten voor 
gezinsplanning, een veilige abortus, 
anticonceptiemiddelen, de preventie van 
en de strijd tegen hiv/aids en andere 
seksueel overdraagbare aandoeningen, de 
vrije keuze van seksuele gerichtheid van 
mensen en het uitroeien van bepaalde 
praktijken, zoals genitale verminking van 
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vrouwen, vroegtijdige en/of gedwongen 
huwelijken, selectieve abortus in functie 
van het geslacht van de foetus en 
gedwongen sterilisaties;

Or. es

Amendement 204
Anna Záborská, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie met klem erop 
toe te zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten en 
met concrete doelstellingen dienaangaande;

23. verzoekt de Commissie met klem erop 
toe te zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op prenatale en 
gezondheid en de gezondheid van 
moeders, dit alles voorzien van concrete 
doelstellingen dienaangaande;

Or. en

Amendement 205
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie met klem erop 
toe te zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
met concrete doelstellingen dienaangaande;

23. verzoekt de Commissie met klem erop 
toe te zien dat in de context van Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op 
mensenrechten gebaseerde benadering 
wordt aangenomen met een krachtige en 
duidelijke nadruk op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
met concrete doelstellingen dienaangaande
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en met bijzondere aandacht voor de 
vermindering van moeder- en 
kindersterfte;

Or. it

Amendement 206
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. acht het van het grootste belang 
dat de door de EU en haar lidstaten 
verstrekte humanitaire hulp niet 
onderhevig is aan de door de Verenigde 
Staten of andere donoren opgelegde 
beperkingen op humanitaire hulp, met 
name door te zorgen voor toegang tot 
abortus voor vrouwen en meisjes die het 
slachtoffer zijn van verkrachting in 
gewapende conflicten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie en de 
EDEO om, in mensenrechtendialogen, 
ook eens stil te staan bij obstakels waar 
mensen tegenaan lopen als zij zich 
toegang willen verschaffen tot 
reproductievegezondheidsdiensten en hun 
seksuele en reproductieve rechten 
uitoefenen;

Or. en
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Amendement 208
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. De EU dient programma's ter 
verandering van de genderverhoudingen 
te financieren om ervoor te zorgen dat 
schadelijke sociale normen worden 
overwonnen en de zelfredzaamheid van 
meisjes/vrouwen wordt bevorderd met 
behulp van uitgebreid onderricht op het 
gebied van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten. Om passende 
financiering te vinden voor deze 
initiatieven dient de EU bij de 
onderhandelingen over het nieuwe 
meerjarig financieel kader en de nieuwe 
indicatieve meerjarenprogramma´s 
prioriteit te verlenen aan programma's ten 
behoeve van kinderrechten en 
gendergelijkheid, alsmede ervoor te 
zorgen dat 20% van het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking en het 
Europees Ontwikkelingsfonds 
gereserveerd worden voor gezondheids en 
basaal (lager en middelbaar) onderwijs.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept EU-delegaties in 
ontwikkelingslanden op samen te werken 
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met de regeringen van die landen om 
ervoor te zorgen dat meisjes zonder 
discriminatie op grond van geslacht hun 
rechten kunnen genieten, onder meer 
door een einde te maken aan onethische 
en discriminatoire praktijken als 
prenatale geslachtsselectie, abortus van 
vrouwelijke foetussen, het doden van 
meisjesbaby's, gedwongen huwelijken op 
jonge leeftijd en vrouwelijke genitale 
verminking;

Or. en

Amendement 210
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept EU-delegaties in 
ontwikkelingslanden op samen te werken 
met de regeringen van die landen om 
ervoor te zorgen dat meisjes zonder 
discriminatie op grond van geslacht hun 
rechten kunnen genieten, onder meer 
door een einde te maken aan onethische 
en discriminatoire praktijken als 
prenatale geslachtsselectie, abortus van 
vrouwelijke foetussen, het doden van 
meisjesbaby's, gedwongen huwelijken op 
jonge leeftijd en vrouwelijke genitale 
verminking;

Or. en

Amendement 211
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat er bij de 
uitvoering van het actieprogramma van de 
Internationale conferentie over bevolking 
en ontwikkeling (ICPD) dat in 1994 is 
vastgesteld in Caïro, is erkend dat 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en reproductieve rechten 
van fundamenteel belang zijn voor 
duurzame ontwikkeling;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar ontwikkelingsprioriteiten 
te blijven streven naar toegang tot 
kwalitatief hoogstaande, betaalbare, 
aanvaardbare en toegankelijke diensten 
op het vlak van prenatale gezondheid en 
gezondheid van moeders en tot 
relationele, affectieve en seksuele 
voorlichting voor jongens en meisjes (in 
de eerste plaats onder 
verantwoordelijkheid van hun ouders1), 
vrijwillige gezinsplanning waaronder 
natuurlijke gezinsplanningsmethoden, en 
tegelijkertijd te strijden tegen 
discriminatie op grond van geslacht die 
resulteert in geslachtsselectieve en 
onvrijwillige abortussen, gedwongen 
sterilisatie en seksueel geweld, en tevens 
te zorgen voor voorzieningen op het 
gebied van prenatale gezondheidszorg en 
gezondheidszorg voor moeders, met 
inbegrip van hiv-preventie, behandeling, 
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zorg en steun zonder discriminatie;
__________________
1 ”Aan de ouders komt in de eerste plaats 
het recht toe om de soort van opvoeding en 
onderwijs te kiezen, welke aan hun 
kinderen zal worden gegeven.” Artikel 
26.3 van Resolutie 217 A (III) van 
UNGASS van 10 december 1948 
(Universele Verklaring van de rechten 
van de mens)

Or. en

Amendement 213
Erminia Mazzoni,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar ontwikkelingsprioriteiten 
te blijven streven naar toegang tot 
kwalitatief hoogstaande, betaalbare, 
aanvaardbare en toegankelijke diensten 
op het vlak van prenatale gezondheid en 
gezondheid van moeders en tot 
relationele, affectieve en seksuele 
voorlichting voor jongens en meisjes (in 
de eerste plaats onder 
verantwoordelijkheid van hun ouders1), 
vrijwillige gezinsplanning waaronder 
natuurlijke gezinsplanningsmethoden, en 
tegelijkertijd te strijden tegen 
discriminatie op grond van geslacht die 
resulteert in geslachtsselectieve en 
onvrijwillige abortussen, gedwongen 
sterilisatie en seksueel geweld, en tevens 
te zorgen voor voorzieningen op het 
gebied van prenatale gezondheidszorg en 
gezondheidszorg voor moeders, met 
inbegrip van hiv-preventie, behandeling, 
zorg en steun zonder discriminatie;
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Or. en

Amendement 214
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. dringt er bij de EU en haar 
lidstaten op aan om er zorg voor te dragen 
dat de operationele evaluatie van het 
ICPD+20 resulteert in een integrale 
evaluatie van alle aspecten die 
samenhangen met het volledig kunnen 
uitoefenen van seksuele en reproductieve 
rechten, en om opnieuw een duidelijk en 
progressief standpunt in te nemen ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
rechten voor iedereen, dat in 
overeenstemming is met de internationale 
normen op het gebied van de 
mensenrechten en de 
verantwoordingsplicht van regeringen 
voor de verwezenlijking van de 
overeengekomen doelstellingen versterkt;
verzoekt de EU en haar lidstaten er in het 
bijzonder zorg voor te dragen dat voor het 
evaluatieproces een participerende 
aanpak gevolgd wordt en dat de 
verschillende belanghebbende partijen, 
met inbegrip van het maatschappelijk 
middenveld en vrouwen, jongeren en 
jonge volwassenen, daar daadwerkelijk 
aan kunnen bijdragen; herinnert eraan 
dat het kader voor deze evaluatie gestoeld 
moet zijn op de mensenrechten, met 
specifieke aandacht voor de seksuele en 
reproductieve rechten;

Or. es

Amendement 215
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. verzoekt de Commissie en de 
EDEO met klem om de bedenkingen die 
nationale regeringen ten aanzien van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en abortus in desbetreffende 
internationale verdragen, conventies en 
programma's hebben geuit, volledig te 
respecteren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. herbevestigt voorts dat ieder 
land het soevereine recht heeft de 
voorstellen van de huidige resolutie ten 
uitvoer te leggen overeenkomstig de eigen 
nationale wetgeving en met volledig 
respect voor de uiteenlopende religieuze 
en ethische waarden en culturele 
achtergronden van de bevolking (“ordre 
public”) en in overeenstemming met de 
universeel erkende internationale 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 217
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 sexies. herinnert aan § 8.25 van het 
Actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over bevolking en 
ontwikkeling, waarin het volgende wordt 
verklaard: "Abortus mag onder geen 
beding worden aangeprezen als een 
methode voor gezinsplanning. (...) De 
voorkoming van ongewenste 
zwangerschappen moet altijd de eerste 
prioriteit blijven en er moet te allen tijde 
naar worden gestreefd abortus overbodig 
te maken. Vrouwen die ongewenst 
zwanger zijn moeten eenvoudige toegang 
hebben tot betrouwbare informatie en 
begripvolle hulpverlening. Er kan alleen 
op nationaal of lokaal niveau worden 
besloten over maatregelen of 
veranderingen met betrekking tot abortus 
binnen het gezondheidszorgstelsel, 
overeenkomstig het nationale 
wetgevingsproces."

Or. en


