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

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2, 12 i 24 Konwencji o 
prawach dziecka przyjętej w 1989 r., 
dotyczącej niedyskryminacji, prawa 
dziecka do bycia wysłuchanym, ochrony 
zdrowia matek, niemowląt i dzieci, a także 
dostępu do edukacji i usług z zakresu 
planowania rodziny,

– uwzględniając preambułę oraz art. 2, 12 i 
24 Konwencji o prawach dziecka przyjętej 
w 1989 r., dotyczącej niedyskryminacji, 
prawa dziecka do bycia wysłuchanym, 
ochrony zdrowia matek, niemowląt i 
dzieci, a także dostępu do edukacji i usług 
z zakresu planowania rodziny,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Deklarację praw dziecka1,
która stanowi, że „dziecko, z powodu 
niedojrzałości fizycznej i umysłowej, 
wymaga szczególnej opieki i troski, a także 
odpowiedniej opieki prawnej, zarówno 
przed urodzeniem, jak i po urodzeniu”,
__________________
1 Przyjęta na mocy rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1386
(XIV) z dnia 10 grudnia 1959 r.

Or. en
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Poprawka 3
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację i program 
działań Międzynarodowej Konferencji na 
temat Ludności i Rozwoju ONZ (Kair, 13 
września 1994 r.) oraz rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/234 w 
sprawie działań następczych po 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju po 2014 r. (grudzień 
2010 r.),

– uwzględniając deklarację i program 
działań Międzynarodowej Konferencji na 
temat Ludności i Rozwoju ONZ (Kair, 13 
września 1994 r.), dokumenty konferencji 
przeglądowych, rezolucję sesji specjalnej 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ICPD+5) 
z czerwca 1999 r. oraz rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/234 w 
sprawie działań następczych po 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju po 2014 r. (grudzień 
2010 r.),

Or. en

Poprawka 4
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 
kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów 
oraz zarysu ram nowej polityki UE w 
dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet,

Or. en

Poprawka 5
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając stenogram prac Izby 
Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 
pt. „Dokumenty wskazujące na zwodnicze 
praktyki stosowane przez lobby 
aborcyjne” z dnia 8 grudnia 2003 r., w 
którym przedstawiono sposób, w jaki 
grupy na rzecz wspierania aborcji planują
zalegalizować aborcję przy użyciu 
pokrętnych słów i definicji oraz w drodze 
obejścia przepisów krajowych, a nie przez 
podanie bezpośrednich argumentów,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z dnia 16 września 2011 r. w 
sprawie wyboru płci dziecka przed jego 
narodzinami,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia 



PE514.782v01-00 6/111 AM\941856PL.doc

PL

Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 
października 2010 r. nr 1763 (2010) w 
sprawie odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem w systemie zgodnej z 
prawem opieki medycznej,

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt rezolucji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z dnia 11 maja 2010 r. pt. 
„Aborcja ze względu na płeć – 
ludobójstwo ze względu na płeć”, w 
którym zachęca się państwa członkowskie 
do „potępienia aborcji ze względu na płeć 
niezależnie od tego, gdzie i kiedy ma ona 
miejsce”,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 168 ust. 7 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi, że działania Unii są prowadzone 
w poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich 
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polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej 
art. 10 (Wolność myśli, sumienia i religii), 
w którym uznaje się prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem,

Or. en

Poprawka 11
Zita Gurmai

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady dotyczące 
roli UE w kontekście zdrowia na świecie 
przyjęte na 3011. posiedzeniu Rady do 
Spraw Zagranicznych, które odbyło się 
dnia 10 maja 2010 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-34/10, w którym Trybunał 
orzekł, że z naukowego punktu widzenia 
życie ludzkie rozpoczyna się od stadium 
zapłodnienia oraz że embrion ludzki 
stanowi konkretne stadium w rozwoju 
ludzkiego ciała,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 26

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 29 
września 1994 r.4 w sprawie wyników 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju w Kairze oraz z dnia 4 
lipca 1996 r.5 w sprawie działań 
następczych po tej Konferencji,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 29 
września 1994 r.4 w sprawie wyników 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju w Kairze, z dnia 4 
lipca 1996 r.5 w sprawie działań 
następczych po tej Konferencji oraz liczne 
zastrzeżenia poczynione przez państwa 
członkowskie w szczególności w kwestii 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie, a także aborcji,

Or. en

Poprawka 14
Mikael Gustafsson
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Projekt rezolucji
Umocowanie 32 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając standardy edukacji 
seksualnej Biura Regionalnego Światowej 
Organizacji Zdrowia dla Europy i 
Federalnego Biura ds. Edukacji 
Zdrowotnej w Kolonii (BZgA), zalecenia 
dla decydentów oraz specjalistów 
zajmujących się edukacją i zdrowiem 
opublikowane w 2010 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 32 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady 
z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
projektu wytycznych UE dotyczących 
propagowania i ochrony wolności religii 
lub przekonań (P7_TA(2013)0279),

Or. en

Poprawka 16
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Umocowanie 32 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 



PE514.782v01-00 10/111 AM\941856PL.doc

PL

Praw Człowieka w sprawie 
dyskryminacyjnych przepisów i praktyk 
oraz aktów przemocy wobec osób o 
odmiennej orientacji seksualnej lub 
tożsamości płciowej A/HR/C/19/41,

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa seksualne i 
reprodukcyjne są prawami człowieka, a 
ich nieprzestrzeganie stanowi naruszenie 
praw kobiet i dziewcząt do równego 
traktowania, niedyskryminacji, godności i 
zdrowia oraz wolności od nieludzkiego i 
poniżającego traktowania;

A. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta mają prawo dostępu do
równych szans, niedyskryminacji ze 
względu na płeć, godności i zdrowia oraz 
wolności od nieludzkiego i poniżającego 
traktowania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze art. 8 TFUE, który 
stanowi, że we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet;

Or. en
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Poprawka 19
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne dotyczą 
każdego człowieka na każdym etapie życia 
i w związku z tym stanowią odwieczny 
problem zarówno kobiet, jak i mężczyzn; 
mając również na uwadze, że należy 
dostosować programy dotyczące zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie do różnych potrzeb i 
wyzwań podejmowanych przez ludzi na
różnych etapach życia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
międzynarodowy wymóg prawny 
zapewnienia dostępu do aborcji na 
jakiejkolwiek podstawie, w szczególności 
ze względu na zdrowie, prywatność, 
niedyskryminację czy autonomię 
seksualną;

Or. en
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Poprawka 21
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze art. 168 TFUE, 
który stanowi, że Unia działa w sposób 
zapewniający wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i w celu poprawy 
zdrowia publicznego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Powszechna 
deklaracja praw człowieka w preambule 
stanowi, że: „Zważywszy, że uznanie 
przyrodzonej godności oraz równych i 
niezbywalnych praw wszystkich członków 
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 
sprawiedliwości i pokoju świata”, zaś w 
art. 3 stanowi, że: „Każdy człowiek ma 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 
swej osoby”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych 
(MPPOiP) wyraźnie uznaje prawa dzieci 
nienarodzonych stanowiąc w art. 6, że 
wyrok śmierci „nie będzie wykonywany w 
stosunku do kobiet ciężarnych”;

Or. en

Poprawka 24
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni mieć prawo do 
dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów dotyczących 
własnego zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego;

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni mieć prawo do 
dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów dotyczących 
własnego zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego; prawa dzieci 
nienarodzonych należy zachowywać i 
respektować;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni mieć prawo do 
dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów dotyczących 
własnego zdrowia seksualnego 

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni, bez względu na wiek, płeć, 
rasę, narodowość, klasę, kastę, wyznania 
religijne, stan cywilny, zawód, 
niepełnosprawność, nosicielstwo HIV (lub 
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i reprodukcyjnego; choroby przenoszonej drogą płciową), 
pochodzenie, status imigracyjny, język, 
orientację seksualną oraz tożsamość 
płciową, mają prawo do dokonywania 
świadomych i odpowiedzialnych wyborów 
dotyczących własnego zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 26
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni mieć prawo do 
dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów dotyczących 
własnego zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego;

B. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni mieć pełne prawo do 
dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów dotyczących 
własnego zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz do korzystania w 
tym celu z wszystkich środków i 
możliwości;

Or. es

Poprawka 27
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nierówne 
traktowanie kobiet i mężczyzn stanowi 
główną przyczynę niezadowolenia ze 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
kobiet i nastolatek, a także mając na 
uwadze, że stereotypowe postrzeganie 
kobiecości i męskości, w szczególności 
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seksualności dziewcząt i kobiet, stanowi 
poważną przeszkodę w osiągnięciu 
zadowolenia ze zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w żadnych 
prawnie wiążących traktatach ani 
konwencjach nie zdefiniowano terminu 
„zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne”; mając na uwadze, że w 
glosariuszu WHO przyjęto podejście 
języka neutralnego: „zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne” obejmuje „metody 
regulacji poczęć”, w tym „przerwanie 
ciąży (aborcję)”;

Or. en

Poprawka 29
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wprowadzenie 
edukacji seksualnej do systemów 
edukacyjnych należy do kompetencji 
państw członkowskich, a nie UE;

Or. en
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Poprawka 30
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nieplanowane i 
niepożądane ciąże stanowią problem 
wielu kobiet w UE, w tym nastolatek;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w niemal jednej 
trzeciej państw członkowskich UE środki 
antykoncepcyjne nie są refundowane, co 
stanowi poważną barierę w uzyskaniu 
dostępu do nich dla niektórych grup 
kobiet, w tym kobiet o niskich dochodach, 
nastolatek oraz kobiet żyjących w 
związkach, w których występuje przemoc;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że kompleksowa, 
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dostosowana do wieku, oparta na 
dowodach, odpowiednia pod kątem 
naukowym i obiektywna edukacja 
seksualna, dobrej jakości usługi w 
zakresie planowania rodziny oraz dostęp 
do środków antykoncepcyjnych pomagają 
zapobiegać nieplanowanym i 
niepożądanym ciążom, przyczyniają się do 
zmniejszania liczby przeprowadzanych 
aborcji, zapobiegają zakażeniu wirusem 
HIV oraz rozprzestrzenianiu się chorób 
przenoszonych drogą płciową; mając 
również na uwadze, że nauczanie 
młodzieży przyjmowania 
odpowiedzialności za własne zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne przynosi 
długoterminowe skutki, trwa przez całe 
ich życie oraz wywiera pozytywny wpływ 
na społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 33
Zita Gurmai

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że według 
Funduszu Ludnościowego Narodów 
Zjednoczonych oraz Światowej 
Organizacji Zdrowia 287 000 kobiet 
rocznie umiera w wyniku komplikacji 
związanych z ciążą i porodem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że według 
szacunków pięć milionów młodych ludzi w 
wieku od 15 do 24 lat oraz dwa miliony 
nastolatków w wieku od 10 do 19 lat jest 
zakażonych wirusem HIV[1], nie korzysta 
z usług w zakresie zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego ani usług zdrowotnych w 
zakresie HIV, gdyż nie zaspokajają one 
ich indywidualnych potrzeb w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w 
sposób kompleksowy;
[1] UNICEF: „Szansa w kryzysie –
zapobieganie zakażeniu wirusem HIV od 
wczesnego dzieciństwa do dorosłości” z 
2011 r. 

Or. en

Poprawka 35
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że między państwami 
członkowskimi i wewnątrz nich występują 
rozbieżności w kwestii standardów 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
oraz różnice w zakresie praw seksualnych 
i reprodukcyjnych przysługującym 
kobietom;

E. mając na uwadze, że standardy zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego 
obowiązujące między państwami 
członkowskimi i wewnątrz nich to kwestia 
dotycząca opieki zdrowotnej i praw 
człowieka, która leży ściśle w zakresie 
kompetencji państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 36
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że między państwami 
członkowskimi i wewnątrz nich występują 
rozbieżności w kwestii standardów 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz różnice w zakresie praw seksualnych i 
reprodukcyjnych przysługującym 
kobietom;

E. mając na uwadze, że między państwami 
członkowskimi i wewnątrz nich występują 
rozbieżności w kwestii standardów 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz różnice w zakresie praw seksualnych i 
reprodukcyjnych przysługującym 
kobietom, w szczególności doświadczane 
w Europie przez kobiety ogromne 
nierówności w dostępie do opieki w 
zakresie zdrowia reprodukcyjnego, 
antykoncepcji i aborcji ze względu na 
poziom dochodów lub kraj zamieszkania;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że między państwami 
członkowskimi i wewnątrz nich występują 
rozbieżności w kwestii standardów 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz różnice w zakresie praw seksualnych i 
reprodukcyjnych przysługującym 
kobietom;

E. mając na uwadze, że mimo istnienia 
międzynarodowych zobowiązań między 
państwami członkowskimi i wewnątrz nich 
występują rozbieżności w kwestii 
standardów zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz różnice w zakresie 
praw seksualnych i reprodukcyjnych 
przysługującym kobietom w całej Europie 
w zależności od ich kraju zamieszkania, 
dochodu, wieku, statusu migracyjnego 
oraz innych czynników;

Or. en

Poprawka 38
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze większe 
prawdopodobieństwo nieukończenia 
szkoły średniej przez nastoletnie matki i 
życia w ubóstwie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że kobiety mające 
status migrantek lub uchodźców, a także 
kobiety o nieudokumentowanym statusie 
borykają się z niepewnymi sytuacjami 
ekonomicznymi i społecznymi, w których 
obawy dotyczące zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego są często
minimalizowane lub ignorowane;

Or. en

Poprawka 40
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zarówno w 
Europie, jak i na całym świecie rośnie 
sprzeciw wobec zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie, a celem tego sprzeciwu jest 

F. mając na uwadze, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią
podstawowe prawa, do przestrzegania i
obrony których państwa członkowskie 
zobowiązały się w porozumieniach 
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pozbawienie kobiet i mężczyzn
podstawowych praw seksualnych 
i reprodukcyjnych, do przestrzegania 
których państwa członkowskie 
zobowiązały się w porozumieniach 
międzynarodowych;

międzynarodowych;

Or. pt

Poprawka 41
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zdrowie i prawa
reprodukcyjne i seksualne są kluczowymi 
czynnikami prowadzącymi do 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
eliminacji ubóstwa oraz wzrostu i rozwoju 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 42
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że kobiety i 
mężczyźni powinni w równym stopniu 
ponosić odpowiedzialność za zapobieganie 
niepożądanym ciążom; mając na uwadze, 
że środki antykoncepcyjne są w większości 
stosowane przez kobiety;

Or. en
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Poprawka 43
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że zapobieganie 
niepożądanym ciążom polega nie tylko na 
świadczeniu usług z zakresu 
antykoncepcji oraz przekazywaniu 
informacji, lecz również na zapewnianiu 
kompleksowej edukacji seksualnej, a także 
wsparcia materialnego i finansowego 
kobietom ciężarnym będącym w trudnej 
sytuacji życiowej;

Or. en

Poprawka 44
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, pozostaje powszechnie 
niedostępna ze względu na nadużywanie 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem lub z powodu 
nadmiernie restrykcyjnej interpretacji 
obowiązujących przepisów;

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, pozostaje powszechnie 
niedostępna ze względu na nadużywanie 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem lub z powodu 
nadmiernie restrykcyjnej interpretacji 
obowiązujących przepisów oraz mając na 
uwadze, że pozostałe państwa 
członkowskie UE rozważają ograniczenie 
dostępu do aborcji;

Or. en
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Poprawka 45
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, pozostaje powszechnie 
niedostępna ze względu na nadużywanie 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem lub z powodu 
nadmiernie restrykcyjnej interpretacji 
obowiązujących przepisów;

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana i pozostaje powszechnie 
niedostępna, opracowanie przepisów 
mających na celu zapewnienie ochrony 
nienarodzonym dzieciom leży w zakresie 
wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, pozostaje powszechnie 
niedostępna ze względu na nadużywanie 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem lub z powodu 
nadmiernie restrykcyjnej interpretacji 
obowiązujących przepisów;

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, dostęp do niej jest 
bardzo utrudniony; mając na uwadze, że 
mimo że w kilku pozostałych państwach 
członkowskich aborcja jest zgodna z 
prawem, dostęp do niej staje się coraz 
trudniejszy ze względu na bariery natury 
regulacyjnej lub praktycznej, na przykład
nadużywanie prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, 
obowiązkowe okresy oczekiwania na 
aborcję oraz nieobiektywne doradztwo w 
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tym zakresie;

Or. en

Poprawka 47
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana, a nawet w przypadku gdy jest 
zgodna z prawem, pozostaje powszechnie 
niedostępna ze względu na nadużywanie 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem lub z powodu 
nadmiernie restrykcyjnej interpretacji 
obowiązujących przepisów;

G. mając na uwadze, że w trzech 
państwach członkowskich (w Irlandii, 
Polsce i na Malcie) bezpieczna aborcja jest, 
poza ściśle określonymi wypadkami, 
zakazana;

Or. it

Poprawka 48
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że odmowa 
przeprowadzenia aborcji mającej na celu 
ratowanie życia kobiety stanowi poważne 
naruszenie praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 49
Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że środki 
masowego przekazu mogą przekazywać 
zarówno prawdziwe, jak i fałszywe 
informacje dotyczące życia seksualnego; 
mając na uwadze, że niezbędne są 
programy kompleksowej edukacji 
seksualnej w szkołach oraz formach 
pozaszkolnych mające na celu wspieranie 
nastolatków w zdobyciu wiedzy na temat 
tego, jak rozróżniać informacje prawdziwe 
od fałszywych, a także rozwianie mitów 
oraz równoważenie stereotypów 
dotyczących zachowań 
dyskryminacyjnych i płci przekazywanych 
przez środki masowego przekazu i kultury 
masowej;

Or. en

Poprawka 50
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach przepisy zapewniają
równowagę między ochroną 
macierzyństwa, zapobieganiem aborcji, 
możliwością prawną wykonania zabiegu 
przerwania ciąży w bezpiecznych 
warunkach i nieodpłatnie oraz 
przysługującym pracownikom służby 
zdrowia prawem do odmowy działania 
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sprzecznego z własnym sumieniem;

Or. it

Poprawka 51
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że warunki 
społeczno-ekonomiczne oraz warunki 
związane z zatrudnieniem kobiet oraz 
młodych par stanowią często przeszkodę w 
wyborach dotyczących macierzyństwa i 
ojcostwa;

Or. it

Poprawka 52
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich umieralność 
matek nadal stanowi poważny problem;

H. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich umieralność 
matek nadal stanowi poważny problem 
oraz wyzwanie w ramach europejskiej 
polityki na rzecz rozwoju;

Or. fr

Poprawka 53
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson
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Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że przemoc 
seksualna stanowi poważne naruszenie 
praw człowieka i ma druzgocący wpływ na 
seksualność, godność, zdrowie psychiczne, 
autonomię i zdrowie reprodukcyjne kobiet 
i dziewcząt, oraz mając na uwadze, że 
szkodliwe tradycyjne praktyki takie jak 
okaleczanie narządów płciowych kobiet/ 
obrzezanie kobiet, wczesne lub 
przymusowe małżeństwo mają druzgocący 
wpływ na samopoczucie i poczucie 
własnej wartości, kontakty seksualne, 
ciążę, poród i stanowią zagrożenie nie 
tylko dla zdrowia kobiety, lecz również dla 
społeczności i społeczeństwa jako całości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że przemoc wobec 
kobiet, w szczególności przemoc domowa i 
gwałt, stanowi powszechny problem a 
liczba kobiet narażonych na zakażenie 
wirusem HIV i inne choroby przenoszone 
drogą płciową na skutek ryzykownych 
zachowań seksualnych ze strony ich 
partnerów wzrasta; mając na uwadze, że 
przemoc dotyka również kobiety ciężarne, 
co zwiększa prawdopodobieństwo 
poronienia, martwego urodzenia lub 
aborcji;

Or. en
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Poprawka 55
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że cięcia budżetowe 
w sektorze zdrowia publicznego 
przyczyniają się do zmniejszania dostępu 
do opieki zdrowotnej i usług medycznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta trudniące się prostytucją, 
zażywające narkotyki lub będące osobami 
transpłciowymi są bardziej narażone na 
choroby przenoszone drogą płciową, w 
tym zakażenie wirusem HIV, a ich 
potrzeby wynikające ze zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie są często zaniedbywane;

Or. en

Poprawka 57
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że według badań 
kompleksowa edukacja seksualna zwiększa
prawdopodobieństwo odpowiedzialnego 
zachowania w momencie rozpoczęcia 
aktywności seksualnej i w późniejszych 
kontaktach seksualnych;

J. mając na uwadze, że według badań 
kompleksowa edukacja seksualna i 
wysokiej jakości usługi w zakresie
planowania rodziny zwiększają
prawdopodobieństwo odpowiedzialnego 
zachowania w momencie rozpoczęcia 
aktywności seksualnej i w późniejszych 
kontaktach seksualnych;

Or. es

Poprawka 58
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że według badań 
kompleksowa edukacja seksualna zwiększa 
prawdopodobieństwo odpowiedzialnego 
zachowania w momencie rozpoczęcia 
aktywności seksualnej i w późniejszych 
kontaktach seksualnych;

J. mając na uwadze, że według badań 
kompleksowa edukacja seksualna zwiększa 
prawdopodobieństwo odpowiedzialnego, 
bezpiecznego i pełnego szacunku 
zachowania w momencie rozpoczęcia 
aktywności seksualnej i w późniejszych 
kontaktach seksualnych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że opublikowane 
przez Unię Europejską dane statystyczne 
dotyczące wskaźników zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego są 
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niekompletne i słabo porównywalne ze 
względu na różne metody ich gromadzenia 
i opracowywania stosowane przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 60
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że obecnie we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
lesbijki, geje, osoby biseksualne i 
transpłciowe (LGBTI) są wciąż 
dyskryminowani, doświadczają przemocy,
a ich seksualność i tożsamość płciowa
przedstawiane są w nieobiektywnym 
świetle;

Or. en

Poprawka 61
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że należy zwrócić 
uwagę nie tylko na przerywanie 
niepożądanych ciąż, lecz także – przede 
wszystkim – na zapobieganie takim 
ciążom, co jest odpowiedzialnością 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet; mając na 
uwadze, że w celu zapobiegania 
niepożądanym ciążom niezmiernie ważny 
jest dostęp do właściwej informacji na 
temat seksualności, odpowiedzialności za 
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inne osoby w związku, zdrowia oraz 
innych możliwości zapobiegania ciąży 
oraz łatwy dostęp do wszystkich środków 
antykoncepcyjnych;

Or. es

Poprawka 62
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że młodzi ludzie są 
w znacznym stopniu i dość wcześnie 
narażeni na treści pornograficzne 
zwłaszcza przez dostęp do internetu, 
zarówno w domu, jak i w szkole;

Or. fr

Poprawka 63
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że aborcja 
przeprowadzona w nieodpowiednich 
warunkach stanowi poważne zagrożenie 
dla fizycznego i psychicznego zdrowia 
kobiety, a nawet dla jej życia;

Or. es

Poprawka 64
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że seksualizacja 
dziewcząt w mediach jest zjawiskiem, 
które ma wpływ na rozwój emocjonalny i 
życie seksualne kobiet i mężczyzn oraz 
przyczynia się do utrwalania stereotypów 
płciowych, dyskryminacji i przemocy na 
tle seksualnym;

Or. fr

Poprawka 65
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich nadal stosuje się 
praktykę przymusowej lub wymuszonej 
sterylizacji kobiet romskich lub kobiet 
niepełnosprawnych;

K. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich nadal stosuje się 
praktykę przymusowej lub wymuszonej 
sterylizacji kobiet romskich i kobiet 
niepełnosprawnych, a także osób 
transpłciowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że zapobieganie 
niepożądanym ciążom polega nie tylko na 
świadczeniu usług z zakresu 
antykoncepcji oraz przekazywaniu 
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informacji, lecz również na zapewnianiu 
kompleksowej edukacji seksualnej, a także 
wsparcia materialnego i finansowego 
ciężarnym kobietom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że organy 
monitorujące ONZ nie posiadają 
kompetencji do dokonywania wykładni 
traktatów w sposób tworzący nowe 
zobowiązania dla państw członkowskich 
ani zmieniający treść traktatów; w 
związku z powyższym organ monitorujący 
ONZ dokonujący wykładni postanowień 
traktatu w sposób uwzględniający prawo 
do aborcji działa z przekroczeniem swoich 
kompetencji oraz wbrew przyznanemu mu 
mandatowi; mając na uwadze, że 
czynności ultra vires nie tworzą nowych 
zobowiązań prawnych dla państw-stron 
ani też państwa nie mają obowiązku 
uznać ich za przyczyniające się do 
ustanawiania nowego zwyczajowego 
prawa międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 68
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że dzielenie się 
najlepszymi praktykami przez państwa 
członkowskie umożliwia znalezienie 
najlepszych rozwiązań i lepiej zabezpiecza 
interesy wszystkich obywateli UE;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że niektóre państwa 
członkowskie łączą przepisy dotyczące 
aborcji ze skuteczną edukacją seksualną, 
wysokiej jakości usługami w zakresie
planowania rodziny oraz dostępnością 
różnych środków antykoncepcyjnych, co 
przyczynia się do niższego odsetka aborcji 
i wyższego odsetka urodzeń;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że „zdrowie jest 
podstawowym prawem człowieka, 
niezbędnym do korzystania z innych praw 
człowieka”, a osiągnięcie przez UE 
najwyższych możliwych standardów w 
zakresie zdrowia zależy od pełnego 

1. potwierdza, że „zdrowie jest 
podstawowym prawem człowieka, 
niezbędnym do korzystania z innych praw 
człowieka”, a osiągnięcie przez UE 
najwyższych możliwych standardów w 
zakresie zdrowia zależy od pełnego 
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uznania i wspierania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie;

uznania i wspierania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że „zdrowie jest 
podstawowym prawem człowieka, 
niezbędnym do korzystania z innych praw 
człowieka”, a osiągnięcie przez UE 
najwyższych możliwych standardów w 
zakresie zdrowia zależy od pełnego 
uznania i wspierania zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie;

1. przypomina, że „zdrowie jest 
podstawowym prawem człowieka, 
niezbędnym do korzystania z innych praw 
człowieka”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że naruszanie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie ma bezpośredni wpływ na 
życie kobiet i dziewcząt, ekonomiczną 
niezależność kobiet, korzystanie z usług 
socjalnych przez kobiety, prawo kobiet do 
podejmowania decyzji i uczestniczenie w 
życiu publicznym, słabość wobec 
przemocy ze strony mężczyzn, dostęp 
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kobiet do edukacji i prawo do życia 
prywatnego, w związku z czym ma wpływ 
na całe społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że specjalny komitet 
utworzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w ramach 
przygotowań do Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych regularnie 
podkreślał, że termin „zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne” nie 
doprowadził do powstania nowego prawa 
człowieka lub nowego zobowiązania 
międzynarodowego dla państw ani też nie 
zmienił treści prawa do opieki zdrowotnej, 
o którym mowa w art. 12 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych oraz w konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach dziecka: „Komitet ad hoc 
stwierdza, że wykorzystanie terminu 
»usługi w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego« nie stanowiłoby 
uznania jakichkolwiek nowych, 
zobowiązań wynikających z prawa 
międzynarodowego czy praw człowieka. 
Komitet ad hoc postrzega projekt ustępu 
a) [odnoszącego się do usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, w tym usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
świadczonych na rzecz osób 
niepełnosprawnych] jako klauzulę o 
braku dyskryminacji, która nie uzupełnia 
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ani nie zmienia prawa do opieki 
zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych oraz art. 24 Konwencji praw 
dziecka. Ustęp a) skutkowałby raczej 
wymogiem dla państw-stron, aby 
dopilnowały, by zapewnianie opieki 
zdrowotnej nie wiązało się z 
dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność”1;
__________________
1 Komitet ad hoc w sprawie Powszechnej i 
integralnej międzynarodowej konwencji 
dotyczącej ochrony i promowania praw i 
godności osób niepełnosprawnych, 
sprawozdanie z siódmej sesji (Nowy Jork, 
16 stycznia – 3 lutego 2006 r.), przypis 4, 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/right
s/ahc7report-e.htm.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że wzmocnienie pozycji
kobiet i dziewcząt stanowi klucz do 
przerwania cyklu dyskryminacji i 
przemocy oraz do wspierania i ochrony 
praw człowieka, w tym zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 75
Mikael Gustafsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz Europejski Instytut ds.
Równości Mężczyzn i Kobiet;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, przy zachowaniu czujności w 
kwestii polityk lub przepisów, które mogą 
naruszać zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;

2. uznaje, że zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne stanowią niezbędne 
elementy ludzkiej godności, które należy 
rozpatrywać w szerszym kontekście 
dyskryminacji strukturalnej i różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn; wzywa 
państwa członkowskie do ochrony zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie poprzez Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 78
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;

2. przypomina, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne stanowią 
niezbędne elementy ludzkiej godności, 
które należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście dyskryminacji strukturalnej i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie, w szczególności 
poprzez zagwarantowanie, że 
udostępnione zostaną programy i usługi w 
dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w 
tym podstawowa opieka i leki stosowane w 
ramach dobrowolnego planowania 
rodziny oraz do ochrony zdrowia matek i 
noworodków;
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Or. pt

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego dostosowanych do 
potrzeb poszczególnych grup na zasadzie 
niedyskryminacji oraz obiektywizmu (np. 
młodzieży, grup szczególnie wrażliwych); 
podkreśla, że usługi te muszą zmierzać do 
uwydatnienia i ułatwienia czynnej roli 
mężczyzn i chłopców w ponoszeniu 
wspólnej odpowiedzialności za 
zachowanie seksualne i jego 
konsekwencje;

Or. en

Poprawka 80
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że polityki Unii 
Europejskiej i państw członkowskich 
muszą zapewniać wszystkim 
respektowanie, ochronę oraz korzystanie 
ze zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie poprzez 
wspieranie postrzegania seksualności 
człowieka jako pozytywnego aspektu życia 
i tworzenie kultury opartej na akceptacji, 
szacunku, niedyskryminacji oraz braku 
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przemocy;

Or. en

Poprawka 81
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podtrzymuje prawo człowieka do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem wraz z obowiązkiem państwa 
do zapewnienia pacjentom zgodnego z 
prawem dostępu do natychmiastowej 
opieki medycznej w szczególności w 
nagłych przypadkach wymagających 
opieki prenatalnej i opieki zdrowotnej dla 
matek oraz przypomina, że żadnej osoby, 
szpitala ani instytucji nie można w żaden 
sposób zmuszać, pociągać do 
odpowiedzialności ani dyskryminować z 
powodu odmowy przeprowadzenia, 
zaoferowania, ułatwienia czy poddania
aborcji lub innemu zabiegowi, który 
mógłby doprowadzić do uśmiercenia 
płodu lub zarodka;

Or. en

Poprawka 82
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że w UE oraz w stosownych 
przypadkach w polityce zewnętrznej UE 
Unia musi dopilnować, aby przepisy i 
polityki były zmieniane, przyjmowane lub 
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uchylane z myślą o respektowaniu i 
zapewnieniu ochrony zdrowia i praw 
seksualnych i reprodukcyjnych, a także 
umożliwieniu wszystkim jednostkom 
wykonywania tych praw bez żadnej 
dyskryminacji z jakichkolwiek względów;

Or. en

Poprawka 83
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla, że wybory dotyczące 
reprodukcji powinny być dokonywane, a
usługi w zakresie płodności powinny być 
świadczone na zasadzie niedyskryminacji i 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do leczenia 
bezpłodności oraz rozrodów 
wspomaganych również kobietom 
samotnym i lesbijkom;

Or. en

Poprawka 84
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. podkreśla, że macierzyństwo zastępcze 
jest utowarowieniem ciała kobiety i 
dziecka oraz stanowi zagrożenie dla 
cielesnej integralności kobiety i praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 85
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. podkreśla, że przymusowa lub 
wymuszona sterylizacja osób, w tym osób 
transseksualnych, stanowi naruszenie 
praw i cielesnej integralności tych osób,
oraz wzywa państwa członkowskie do 
uchylenia wszystkich obecnych przepisów 
narzucających sterylizację;

Or. en

Poprawka 86
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie ubolewanie w związku 
z tym, że w nowym programie „Zdrowie na 
rzecz wzrostu” na lata 2014-2020 nie 
uwzględniono kwestii zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie10;

3. wyraża głębokie ubolewanie w związku 
z tym, że w nowym programie „Zdrowie na 
rzecz wzrostu” na lata 2014–2020 nie 
uwzględniono kwestii zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie10, lecz uznaje suwerenność i 
kompetencje państw członkowskich w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 87
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża głębokie ubolewanie w związku 
z tym, że w nowym programie „Zdrowie na 
rzecz wzrostu” na lata 2014-2020 nie 
uwzględniono kwestii zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie10;

3. wyraża głębokie ubolewanie w związku 
z tym, że w nowym programie „Zdrowie na 
rzecz wzrostu” na lata 2014–2020 nie 
uwzględniono kwestii zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie10, oraz wzywa Komisję 
Europejską do jej uwzględnienia w 
kolejnej strategii UE na rzecz zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 88
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że odpowiedzialność za 
obszary polityki dotyczące zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie spoczywa na państwach 
członkowskich UE i że należy przestrzegać
zasady pomocniczości w tym zakresie;

Or. pt

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do
zapewnienia odpowiedniego pod kątem 
geograficznym rozłożenia dobrej jakości 
punktów opieki zdrowotnej oraz dobrej 
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jakości i bezpiecznych środków 
transportu, aby zagwarantować równy 
dostęp do nich całemu społeczeństwu, w 
tym kobietom i dziewczętom z obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 90
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych, stale zapewniając 
ochronę prawa do życia dzieciom 
nienarodzonym;

Or. en

Poprawka 91
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
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reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania strategii i inicjatyw 
politycznych dotyczących zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych oraz wspierać wymianę 
dobrych praktyk;

Or. es

Poprawka 92
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki i podnoszenia 
świadomości w zakresie zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

Or. en

Poprawka 93
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania i 
powinna dokonać integracji kwestii 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawami w tej 
dziedzinie w tych obszarach, a także 
wspierać państwa członkowskie w lepszym 
wdrażaniu przepisów i polityk dotyczących
praw seksualnych i reprodukcyjnych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a 
także wspierać państwa członkowskie w 
lepszym wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

4. zauważa, że odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 95
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że choć odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich, UE może wykorzystać 
swoje kompetencje w zakresie 
kształtowania polityki dotyczącej zdrowia 
publicznego i niedyskryminowania, a 
także wspierać państwa członkowskie w 
lepszym wdrażaniu praw seksualnych i 
reprodukcyjnych;

4. zauważa, że odpowiedzialność za 
opracowywanie i wdrażanie polityki z 
zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie leży po stronie państw 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w 
oparciu o prawa człowieka i bez 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
etniczne, status mieszkaniowy, status 
migracyjny, wiek, niepełnosprawność, 
orientację seksualną, tożsamość płciową, 
stan zdrowia lub stan cywilny;

Or. en
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Poprawka 97
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w polityce dotyczącej 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie należy 
uwzględnić poszczególne grupy i rodzaje 
ryzyka związanego z ich tożsamością lub 
sytuacją, w szczególności mniejszości 
etnicznych, kobiet ciężarnych, lesbijek, 
kobiet biseksualnych lub transpłciowych, 
dzieci i młodzieży, osób LGBTI, osób 
trudniących się prostytucją, więźniów, 
migrantów oraz osób uzależnionych od 
narkotyków;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. utrzymuje, że w kontekście wdrażania 
określonych klauzul dotyczących zakazu 
stosowania przymusu w dziedzinie 
seksualności i zdrowia reprodukcyjnego,
sformułowanych przez Międzynarodową 
Konferencję w sprawie Ludności i 
Rozwoju (ICPD), która odbyła się w 
Kairze, w odniesieniu do prawnie 
wiążących międzynarodowych 
instrumentów praw człowieka, dorobku 
wspólnotowego UE oraz kompetencji 
politycznych Unii w tym zakresie, pomoc 
Unii nie może zostać udzielona żadnemu 
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organowi, żadnej organizacji lub żadnemu 
programowi, które wspierają jakiekolwiek 
działania lub uczestniczą w zarządzaniu 
jakimikolwiek działaniami, w ramach 
których dochodzi do naruszenia praw 
człowieka, takiego jak wymuszona
aborcja, przymusowa sterylizacja kobiet i 
mężczyzn, określanie płci płodu w celu 
dokonania selekcji prenatalnej lub 
dzieciobójstwa;

Or. en

Poprawka 99
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. utrzymuje, że pomoc Unii nie może 
zostać udzielona żadnemu organowi, 
organizacji lub programowi, który wspiera 
lub uczestniczy w zarządzaniu wszelkimi 
działaniami, w ramach których dochodzi 
do naruszenia praw człowieka, takiego jak 
wymuszona aborcja, przymusowa
sterylizacja kobiet i mężczyzn, określanie 
płci płodu w celu dokonania selekcji 
prenatalnej lub dzieciobójstwa;

Or. en

Poprawka 100
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do rządów państw 
członkowskich i państw kandydujących o 
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rozwijanie we współpracy z 
pluralistycznymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego wysokiej 
jakości krajowej polityki w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 
udostępnianie wyczerpujących informacji 
na temat skutecznych i odpowiedzialnych 
możliwości planowania rodziny w celu 
zagwarantowania równego dostępu do 
szerokiej gamy wysokiej jakości środków 
antykoncepcyjnych i umiejętności w 
zakresie rozpoznawania płodności;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa UE i państwa członkowskie do 
gromadzenia i monitorowania w bardziej 
kompleksowy sposób informacji oraz 
danych statystycznych dotyczących 
wskaźników zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego (odsetka chorób 
przenoszonych drogą płciową, aborcji i 
stosowanych środków antykoncepcyjnych, 
niespełnionego zapotrzebowania na środki 
antykoncepcyjne, ciąży nastolatek itd.), z 
podziałem przynajmniej ze względu na 
płeć i wiek;

Or. en

Poprawka 102
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie ograniczeniami 
w dostępie do opieki w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do 
środków antykoncepcyjnych w krajach 
przystępujących; apeluje do rządów tych 
państw o przyjęcie środków 
ustawodawczych i politycznych 
gwarantujących powszechny dostęp do 
opieki w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz o systematyczne 
gromadzenie informacji koniecznych do 
poprawy sytuacji w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia trwałego finansowania na 
rzecz usług publicznych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
świadczących usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 104
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn i 
społeczeństwem obywatelskim w celu 
opracowania europejskiej strategii na rzecz 
propagowania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie i wspierania przygotowywania i 
wdrażania kompleksowych krajowych 
strategii w tym zakresie; proponuje, by 
upoważnić Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn do 
gromadzenia i analizowania danych i 
najlepszych praktyk;

5. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy z Komisją i Europejskim 
Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn i społeczeństwem obywatelskim 
w celu opracowania europejskiej strategii 
na rzecz propagowania zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie i wspierania 
przygotowywania i wdrażania 
kompleksowych krajowych strategii w tym 
zakresie; proponuje, by upoważnić 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn do gromadzenia i analizowania 
danych i najlepszych praktyk i do 
utworzenia bazy danych z całej Europy 
dotyczących statystyki zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do 
opracowania vademecum dobrych praktyk 
i pozytywnych doświadczeń z tego zakresu;

Or. es

Poprawka 105
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn i 
społeczeństwem obywatelskim w celu 
opracowania europejskiej strategii na rzecz 
propagowania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie i wspierania przygotowywania i 
wdrażania kompleksowych krajowych 
strategii w tym zakresie; proponuje, by 
upoważnić Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn do 
gromadzenia i analizowania danych i 

5. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn i 
społeczeństwem obywatelskim w celu 
opracowania europejskiej strategii na rzecz 
propagowania zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie i wspierania przygotowywania i 
wdrażania kompleksowych krajowych 
strategii w tym zakresie; proponuje, by 
upoważnić Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn do 
gromadzenia i analizowania danych i 
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najlepszych praktyk; najlepszych praktyk; odnotowuje, że 
zrozumienie problemów związanych z 
wprowadzeniem programów 
zapobiegawczych i leczniczych w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego do podstawowych
systemów opieki zdrowotnej wymaga 
przeprowadzenia kolejnych badań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża niezadowolenie w związku z 
tym, że Komisja usunęła wszystkie 
ustalenia dotyczące zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie (w tym antykoncepcji, zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualności) z 
ostatecznej wersji jej sprawozdania z 
2012 r. pt. „Stan zdrowia mężczyzn w 
Europie”;

Or. en

Poprawka 107
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na 
dostępność i jakość usług medycznych 

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na 
dostępność i jakość usług medycznych 
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związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet; ponadto 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny poczynić niezbędne kroki, aby 
dostęp do usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego nie był 
zagrożony;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na 
dostępność i jakość usług medycznych 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na jakość, 
przystępność oraz dostępność usług 
medycznych, informacji i programów
dotyczących zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, jak również na 
działalność organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

Or. en

Poprawka 109
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 

6. podkreśla, że UE stawia obecnie czoła 
największemu kryzysowi gospodarczemu i 
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zwłaszcza w przypadku kobiet, na 
dostępność i jakość usług medycznych 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

finansowemu od czasów Wielkiego 
Kryzysu w latach 30. XX wieku, kryzysowi 
pogłębionemu przez środki 
oszczędnościowe narzucone państwom 
członkowskim przez instytucje UE w 
zakresie obszarów polityki zarządzania 
gospodarczego oraz programów „pomocy 
finansowej”, środki, które mają 
negatywny wpływ, zwłaszcza w przypadku 
kobiet, na dostępność i jakość usług 
medycznych związanych ze zdrowiem 
seksualnym i reprodukcyjnym, na 
działalność organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet, co 
oznacza regres cywilizacyjny w zakresie 
praw kobiet;

Or. pt

Poprawka 110
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na
dostępność i jakość usług medycznych 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

6. podkreśla, że obecnie stosowane środki 
oszczędnościowe mają negatywny wpływ, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, na 
dostępność i jakość usług medycznych 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, na działalność 
organizacji planowania i wsparcia rodziny 
i organizacji pozarządowych, a także na 
niezależność ekonomiczną kobiet;

Or. it

Poprawka 111
Sophia in 't Veld
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem stanowi indywidualne prawo, 
a nie politykę grupową; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że 
wymusza się na personelu medycznym 
odmowę świadczenia usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie w religijnych 
szpitalach i klinikach w całej UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania strategii w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie w ramach przydzielonego 
budżetu, planu wdrożenia oraz systemu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 113
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla istotne znaczenie 
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zapewnienia kobietom dostępu do 
corocznych badań ginekologicznych i 
mammograficznych, a ograniczanie 
finansowania tych badań pod pretekstem 
kryzysu i cięć budżetowych uznaje za 
niedopuszczalne;

Or. es

Poprawka 114
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
dzielenia się najlepszymi praktykami, 
najlepszymi połączeniami środków w 
polityce w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego; 

Or. fr

Poprawka 115
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne są 
fundamentalnymi prawami kobiet i 
mężczyzn, których nie można ograniczać 
ze względów religijnych, na przykład 
poprzez zamykanie konkordatów;

Or. en
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Poprawka 116
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Podtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

W sprawie niepożądanej ciąży: dostęp do 
środków antykoncepcyjnych i bezpiecznej 
aborcji

W sprawie nieplanowanej i niepożądanej 
ciąży: dostęp do środków 
antykoncepcyjnych i bezpiecznej aborcji

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że w prawie 
międzynarodowym nie istnieje „prawo 
człowieka do aborcji” ani w ramach 
zobowiązania traktatowego ani w 
międzynarodowym prawie zwyczajowym,
oraz przypomina, że nie można powoływać 
się na żaden międzynarodowy prawnie 
wiążący traktat ONZ jako ustanawiający 
bądź uznający prawo do aborcji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. z uwagi na wpływ kryzysu 
finansowego i ekonomicznego na sektor 
zdrowia publicznego wzywa państwa 
członkowskie do nieodpłatnego 
zapewnienia informacji i usług 
dotyczących środków antykoncepcyjnych 
oraz innych usług w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego lub uczynienia ich 
przystępnymi na wszystkich szczeblach 
społeczeństwa, w tym dla młodzieży, 
mniejszości etnicznych oraz osób 
społecznie wykluczonych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Podtytuł drugi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podtrzymuje prawo człowieka do odmowy 
działania sprzecznego z własnym 
sumieniem wraz z obowiązkiem państwa 
do zapewnienia pacjentom zgodnego z 
prawem dostępu do natychmiastowej 
opieki medycznej w szczególności w 
nagłych przypadkach wymagających 
opieki prenatalnej i opieki zdrowotnej dla 
matek oraz przypomina, że żadnej osoby, 
szpitala ani instytucji nie można w żaden 
sposób zmuszać, pociągać do 
odpowiedzialności ani dyskryminować z 
powodu odmowy przeprowadzenia, 
zaoferowania, ułatwienia czy poddania 
aborcji lub innemu zabiegowi, który 
mógłby doprowadzić do uśmiercenia 
płodu lub zarodka;

Or. en
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Poprawka 120
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że dobrowolne planowanie 
rodziny zapobiega nieplanowanym i 
niepożądanym ciążom oraz zmniejsza 
potrzebę aborcji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. wzywa państwa członkowskie do 
powstrzymania się od uniemożliwiania 
kobietom ciężarnym zdecydowanym na 
poddanie się aborcji przemieszczania się 
do pozostałych państw członkowskich lub 
innych krajów, w których aborcja jest 
legalna;

Or. en

Poprawka 122
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 
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propagowania badań naukowych nad 
środkami antykoncepcyjnymi dla kobiet i 
mężczyzn, aby ułatwić zrównoważenie 
obciążeń w zakresie odpowiedzialności za 
antykoncepcję;

propagowania badań naukowych nad 
środkami antykoncepcyjnymi dla kobiet i 
mężczyzn, aby ułatwić zrównoważenie 
odpowiedzialności za antykoncepcję; 

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania naturalnych metod 
planowania rodziny w ich polityce
dotyczącej zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 124
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaleca, aby państwa członkowskie 
zapewniły osobom żyjącym w warunkach 
ubóstwa i marginalizacji społecznej oraz 
innym szczególnie wrażliwym grupom, 
obejmującym np. osoby niepełnosprawne, 
należące do mniejszości, imigrantów, a 
także osobom młodym jak najpełniejszy 
dostęp do opieki w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, środków 
antykoncepcyjnych oraz do zapobiegania, 
wykrywania i leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową;
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Or. es

Poprawka 125
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że aborcji w żadnym 
wypadku nie należy promować jako 
metody planowania rodziny;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że aborcji w żadnym 
wypadku nie należy promować jako 
metody planowania rodziny;

9. podkreśla, że aborcji w żadnym 
wypadku nie należy promować jako 
metody planowania rodziny, i przypomina, 
że z międzynarodowych prawnie 
wiążących zobowiązań wynika, że każde 
dziecko, bez względu na płeć, ma prawo 
do odpowiedniej ochrony prawnej 
zarówno przed porodem, jak i po porodzie;

Or. en

Poprawka 127
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że skuteczne planowanie 
rodziny wymaga łatwego dostępu do 
rozmaitych środków antykoncepcyjnych w 
przystępnej cenie;

Or. es

Poprawka 128
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. państwa członkowskie powinny 
realizować polityki i podejmować środki 
mające na celu zapobieżenie 
wykonywaniu aborcji z powodów 
społecznych lub ekonomicznych, 
wspierając matki i pary mierzące się z 
trudnościami;

Or. it

Poprawka 129
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka aborcja była legalna, 
bezpieczna i dostępna dla wszystkich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 130
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka aborcja była legalna, 
bezpieczna i dostępna dla wszystkich;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka aborcja była legalna, 
bezpieczna i dostępna dla wszystkich;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka aborcja była legalna, bezpieczna 
i dostępna dla wszystkich;

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka i zdrowiem publicznym aborcja 
była legalna, bezpieczna i dostępna dla 
wszystkich;

Or. en
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Poprawka 133
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka aborcja była legalna, 
bezpieczna i dostępna dla wszystkich;

10. zaleca, by zgodnie z prawami 
człowieka wysokiej jakości usługi
aborcyjne były legalne, bezpieczne i 
dostępne dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 134
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
niektóre państwa członkowskie w zakresie 
systemów opieki zdrowotnej zapewniają 
bezpieczne i wysokiej jakości usługi 
aborcyjne kobietom i dziewczętom 
nierezydentom pochodzącym z innych 
krajów UE, które decydują się na aborcję 
w tych państwach członkowskich 
ponieważ nie mają do niej dostępu w ich 
kraju zamieszkania ze względu na 
istnienie restrykcyjnej polityki dotyczącej 
aborcji;

Or. en

Poprawka 135
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, 
László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że kwestia aborcji nie 
została uwzględniona w żadnym 
międzynarodowym wiążącym traktacie 
ONZ dotyczącym praw człowieka;

Or. en

Poprawka 136
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że nielegalne aborcje 
stanowią poważne zagrożenie dla 
fizycznego i psychicznego zdrowia kobiet, 
a nawet dla ich życia;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do 
usług tego typu jest utrudniane lub 
opóźniane ze względu na przykład na 
powszechne korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, medycznie nieuzasadniony 
czas oczekiwania na zabieg lub 

skreślony
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nieobiektywne doradztwo w tym zakresie; 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować i monitorować 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, aby 
zagwarantować przestrzeganie prawa 
jednostki do opieki zdrowotnej w zakresie 
reprodukcji, a także zapewnić dostęp do 
legalnych usług świadczonych na 
odpowiednim poziomie oraz do 
niedrogiego systemu wydawania 
skierowań lekarskich;

Or. en

Poprawka 138
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do 
usług tego typu jest utrudniane lub 
opóźniane ze względu na przykład na 
powszechne korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, medycznie nieuzasadniony 
czas oczekiwania na zabieg lub 
nieobiektywne doradztwo w tym zakresie; 
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować i monitorować 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, aby 
zagwarantować przestrzeganie prawa 
jednostki do opieki zdrowotnej w zakresie 
reprodukcji, a także zapewnić dostęp do 
legalnych usług świadczonych na 
odpowiednim poziomie oraz do 
niedrogiego systemu wydawania 
skierowań lekarskich;

skreślony

Or. en
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Poprawka 139
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do usług 
tego typu jest utrudniane lub opóźniane ze 
względu na przykład na powszechne 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, 
medycznie nieuzasadniony czas 
oczekiwania na zabieg lub nieobiektywne 
doradztwo w tym zakresie; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny regulować 
i monitorować korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, aby zagwarantować 
przestrzeganie prawa jednostki do opieki 
zdrowotnej w zakresie reprodukcji, a także 
zapewnić dostęp do legalnych usług 
świadczonych na odpowiednim poziomie 
oraz do niedrogiego systemu wydawania 
skierowań lekarskich;

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do usług 
tego typu jest utrudniane lub opóźniane ze 
względu na przykład na powszechne 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, 
medycznie nieuzasadniony czas 
oczekiwania na zabieg lub nieobiektywne 
doradztwo w tym zakresie; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny regulować 
i monitorować korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, aby zagwarantować 
przestrzeganie prawa jednostki do opieki 
zdrowotnej w zakresie reprodukcji, a także 
zapewnić dostęp do legalnych usług 
świadczonych na odpowiednim poziomie 
oraz do państwowego, wysokiej jakości
systemu wydawania skierowań lekarskich;

Or. pt

Poprawka 140
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do usług 
tego typu jest utrudniane lub opóźniane ze 
względu na przykład na powszechne 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, 
medycznie nieuzasadniony czas 
oczekiwania na zabieg lub nieobiektywne 

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do usług 
tego typu jest utrudniane lub opóźniane ze 
względu na przykład na powszechne 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, 
medycznie nieuzasadniony czas 
oczekiwania na zabieg lub nieobiektywne 
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doradztwo w tym zakresie; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny regulować
i monitorować korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, aby zagwarantować 
przestrzeganie prawa jednostki do opieki 
zdrowotnej w zakresie reprodukcji, a także 
zapewnić dostęp do legalnych usług 
świadczonych na odpowiednim poziomie 
oraz do niedrogiego systemu wydawania 
skierowań lekarskich;

doradztwo w tym zakresie; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny 
ustanawiać przepisy przeciwko
korzystaniu z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem w 
najważniejszych zawodach, aby 
zagwarantować przestrzeganie prawa 
jednostki do opieki zdrowotnej w zakresie 
reprodukcji, a także zapewnić dostęp do 
legalnych usług świadczonych na 
odpowiednim poziomie oraz do 
niedrogiego systemu wydawania skierowań 
lekarskich;

Or. en

Poprawka 141
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że nawet w przypadku 
legalnej aborcji uzyskanie dostępu do 
usług tego typu jest utrudniane lub 
opóźniane ze względu na przykład na 
powszechne korzystanie z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, medycznie nieuzasadniony 
czas oczekiwania na zabieg lub 
nieobiektywne doradztwo w tym zakresie;
podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować i monitorować 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, aby 
zagwarantować przestrzeganie prawa 
jednostki do opieki zdrowotnej w zakresie 
reprodukcji, a także zapewnić dostęp do 
legalnych usług świadczonych na 
odpowiednim poziomie oraz do 
niedrogiego systemu wydawania skierowań 
lekarskich;

11. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować i monitorować 
korzystanie z prawa do odmowy działania 
sprzecznego z własnym sumieniem, aby 
zagwarantować przestrzeganie prawa 
jednostki do opieki zdrowotnej w zakresie 
reprodukcji, a także zapewnić dostęp do 
legalnych usług świadczonych na 
odpowiednim poziomie oraz do 
niedrogiego systemu wydawania skierowań 
lekarskich;

Or. it
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Poprawka 142
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów mających na celu 
zaspokojenie specyficznych potrzeb osób 
wymagających szczególnej troski, 
zagrożonych marginalizacją, 
wykluczeniem społecznym i 
ekonomicznym, ze szczególnym 
odniesieniem do kobiet młodych z
obszarów wiejskich, których dostęp do 
nowoczesnych środków 
antykoncepcyjnych może być utrudniony z 
przyczyn ekonomicznych i społecznych, 
szczególnie przy aktualnym kryzysie 
gospodarczym;

Or. it

Poprawka 143
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby lekarze dokonujący 
aborcji i świadczący usługi związane z 
aborcją nie byli pociągani do 
odpowiedzialności karnej ani nie 
podlegali karom na mocy żadnych 
instrumentów prawa karnego z powodu 
świadczenia tych usług;

Or. en
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Poprawka 144
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że w krajach, w których 
aborcja nie jest w łatwy sposób dostępna, 
występuje nierówność i dyskryminacja, 
ponieważ w odniesieniu do aborcji istnieją 
dwie grupy kobiet: pierwsza, dysponująca 
środkami finansowymi na pokrycie 
kosztów podróży i legalnej aborcji na 
życzenie w odpowiednich warunkach 
sanitarnych w dowolnym kraju Europy, w 
którym aborcja jest dozwolona, i druga,
obejmująca kobiety nieposiadające 
odpowiednich środków, które – niby 
przestępcy – muszą uciekać się do 
potajemnych aborcji, stanowiących 
poważne zagrożenie dla ich zdrowia i 
życia;

Or. es

Poprawka 145
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa rządy państw członkowskich i 
krajów kandydujących o nieściganie 
kobiet, które dokonały nielegalnej aborcji;

Or. es
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Poprawka 146
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla, że w celu zapobiegania 
niepożądanym ciążom konieczne jest 
istnienie dostępnych i bezpłatnych usług w
zakresie planowania rodziny, 
zapewniających bezstronne, naukowo
uzasadnione i zrozumiałe doradztwo w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, dlatego apeluje do 
rządów państw członkowskich i państw 
kandydujących o zapewnienie 
wykształconego i multidyscyplinarnego 
personelu świadczącego specjalistyczne 
usługi w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, obejmujące 
profesjonalne i wysokiej jakości 
doradztwo dostosowane do potrzeb 
poszczególnych grup (imigrantów, 
mniejszości, osób niepełnosprawnych, 
młodych, marginalizowanych itp.); 
podkreśla, że takie doradztwo powinno 
mieć charakter poufny i nie podlegać 
ocenom, i że w przypadku odmowy przez 
doradcę działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, powinna być udostępniona 
informacja o innych osobach 
świadczących usługi;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zaleca, by państwa członkowskie 12. zaleca, by państwa członkowskie 
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kontynuowały udzielanie informacji i 
świadczenie usług niezbędnych do 
utrzymania niskiego odsetka zgonów 
wśród matek oraz zagwarantowania opieki 
prenatalnej i poporodowej na odpowiednim 
poziomie;

kontynuowały udzielanie informacji i 
świadczenie usług niezbędnych do 
utrzymania niskiego odsetka zgonów 
wśród matek oraz kontynuowały wysiłki 
mające na celu zmniejszenie odsetka 
zgonów wśród matek i zagwarantowanie 
opieki prenatalnej i poporodowej na 
odpowiednim poziomie;

Or. en

Poprawka 148
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej, a także by informacje 
o usługach aborcyjnych były 
przekazywane w sposób obiektywny i 
naukowy;

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej;

Or. en

Poprawka 149
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej, a także by informacje 
o usługach aborcyjnych były 
przekazywane w sposób obiektywny i 
naukowy;

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej, by obejmowały również 
operacje zmiany płci, a także by 
informacje o usługach aborcyjnych były 
przekazywane w sposób obiektywny i 
naukowy;

Or. es

Poprawka 150
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej, a także by informacje 
o usługach aborcyjnych były 
przekazywane w sposób obiektywny i 

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania powszechnego dostępu 
do kompleksowych informacji, edukacji i 
usług z zakresu zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie; ponagla państwa członkowskie 
do zagwarantowania, by te informacje 
dotyczyły różnych współczesnych metod 
planowania rodziny i doradztwa w tym 
zakresie, wykwalifikowanych usług 
położniczych, również w sytuacji ciąż 
zagrożonych, oraz prawa do dostępu do 
doraźnej pomocy ginekologicznej i 
położniczej, jak również do odpowiednich 
świadczeń w zakresie ciąż zagrożonych 
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naukowy; oraz neonatologii;

Or. it

Poprawka 151
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej edukacji 
seksualnej dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
aby temu przedmiotowi poświęcono 
odpowiednią uwagę w programach 
nauczania szkolnego; zwraca uwagę na 
znaczenie regularnej weryfikacji i 
aktualizacji programów nauczania w 
zakresie edukacji seksualnej, z 
przywiązaniem szczególnej wagi do 
tematu szacunku wobec kobiety oraz 
równości w ogóle;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że zaangażowanie 
młodzieży ma istotne znaczenie dla 
skuteczności kompleksowej edukacji 
seksualnej; młodzi ludzie powinni być 
uwzględniani w procesie opracowywania, 
wdrażania oraz oceniania tych 
programów we współpracy z innymi 
zainteresowanymi osobami, na przykład 
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rodzicami; zachęca do korzystania z 
edukacji rówieśniczej jako dobrego 
sposobu prowadzącego do 
równouprawnienia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że program edukacji 
seksualnej należy opracować i wdrożyć w 
sposób holistyczny, oparty na prawach i 
pozytywnym podejściu, z podkreśleniem 
znaczenia kształtowania umiejętności 
życiowych oraz uwzględnieniem zarówno 
psychosocjalnych, jak i biomedycznych 
aspektów zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie; 
podkreśla, że edukację seksualną należy 
realizować w atmosferze bezpieczeństwa, 
bez tematów tabu, z uwzględnieniem 
interakcji pomiędzy uczniami a 
nauczycielami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że potrzeby nastolatków w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego różnią się od potrzeb 
dorosłych; wzywa państwa członkowskie 

14. podkreśla, że potrzeby nastolatków w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego różnią się od potrzeb 
dorosłych; wzywa państwa członkowskie 
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do zapewnienia dostępu dla nastolatków i 
szczególnie wrażliwych dorosłych 
(niepełnosprawnych, osób nieumiejących 
czytać i pisać, uchodźców itp.) do 
przyjaznych dla użytkownika usług 
z poszanowaniem prawa do zachowania 
poufności i prywatności takich osób;

do zapewnienia dostępu dla nastolatków i 
szczególnie wrażliwych dorosłych 
(niepełnosprawnych, osób nieumiejących 
czytać i pisać, uchodźców, lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, osób transpłciowych
itp.) do przyjaznych dla użytkownika usług 
z poszanowaniem prawa do zachowania 
poufności i prywatności takich osób;

Or. en

Poprawka 155
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że potrzeby nastolatków w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego różnią się od potrzeb 
dorosłych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia dostępu dla nastolatków i 
szczególnie wrażliwych dorosłych 
(niepełnosprawnych, osób nieumiejących 
czytać i pisać, uchodźców itp.) do 
przyjaznych dla użytkownika usług 
z poszanowaniem prawa do zachowania 
poufności i prywatności takich osób;

14. podkreśla, że potrzeby nastolatków w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego różnią się od potrzeb 
dorosłych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia dostępu dla nastolatków do 
przyjaznych dla użytkownika usług 
z poszanowaniem prawa do zachowania 
poufności i prywatności takich osób;

Or. fr

Poprawka 156
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przyjaznych dla nastolatków 
usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego 
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i seksualnego, dostosowanych do wieku, 
dojrzałości psychicznej i zmieniających się 
zdolności umysłowych, 
niedyskryminujących w stosunku do 
nastoletnich chłopców i dziewcząt oraz bez 
względu na stan cywilny, 
niepełnosprawność, orientację seksualną/ 
tożsamość płciową, do których dostęp nie 
będzie wymagać zgody rodziców lub 
opiekunów;

Or. en

Poprawka 157
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji międzyludzkich 
dla wszystkich dzieci i nastolatków (w 
szkole i poza nią);

15. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji międzyludzkich 
dla wszystkich dzieci i nastolatków (w 
szkole i poza nią);

Or. en

Poprawka 158
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji międzyludzkich 
dla wszystkich dzieci i nastolatków (w 
szkole i poza nią);

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji 
międzyludzkich;
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Or. en

Poprawka 159
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji międzyludzkich 
dla wszystkich dzieci i nastolatków (w 
szkole i poza nią);

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej i 
przygotowanej wspólnie dla chłopców i 
dziewcząt, dostosowanej do wieku i płci 
edukacji seksualnej i edukacji dotyczącej 
emocjonalnych relacji międzyludzkich dla 
wszystkich dzieci i nastolatków (w szkole i 
poza nią);

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia obowiązkowej, dostosowanej 
do wieku i płci edukacji seksualnej i 
edukacji dotyczącej relacji międzyludzkich 
dla wszystkich dzieci i nastolatków (w 
szkole i poza nią);

15. wzywa państwa członkowskie do 
zaproponowania dostosowanej do wieku 
i płci edukacji seksualnej i edukacji 
emocjonalnej i dotyczącej relacji 
międzyludzkich dla nastolatków; 
przypomina – w nawiązaniu do zasad 
doktryny polityki społecznej oraz 
międzynarodowych standardów – że 
rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 
posiadają swobodę w zapewnieniu 
swojemu dziecku edukacji w zgodzie z ich 
własnymi przekonaniami oraz że żadne 
dziecko nie może być zmuszane do 
uczestnictwa w edukacji seksualnej, w tym 
obejmującej promocję zdrowia 
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seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tej dziedzinie oraz aborcji, wbrew woli 
jego rodziców lub opiekunów prawnych, 
przy czym dobro dziecka powinno 
stanowić największą wartość; przypomina, 
że prawo rodziców do nauczania swoich 
dzieci w zgodzie z ich przekonaniami 
religijnymi lub niereligijnymi obejmuje 
prawo do sprzeciwienia się nadmiernej 
ingerencji państwowych lub prywatnych 
podmiotów w edukację ich dzieci;

Or. en

Poprawka 161
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) zachęca państwa członkowskie, aby 
opracowały i wdrożyły obowiązkowe kursy 
doszkalające oraz studia podyplomowe w 
zakresie zdrowia seksualnego i praw 
reprodukcyjnych skierowanych do 
studentów medycyny oraz pracowników 
służby zdrowia, tak aby zapewnić w 
przyszłości wysoki poziom doradztwa dla 
kobiet i dla par, w zależności od ich stanu 
zdrowia oraz potrzeb osobistych i 
zawodowych dotyczących określonego 
wymiaru planowania rodziny;

Or. it

Poprawka 162
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków mających na celu 
usunięcie wszelkich barier utrudniających 
nastolatkom dostęp do bezpiecznych, 
skutecznych, przystępnych środków 
antykoncepcyjnych, w tym prezerwatyw, 
oraz zapewnienia dostępu do 
zrozumiałych informacji dotyczących 
środków antykoncepcyjnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina państwom 
członkowskim, że należy zapewnić 
dzieciom i młodzieży prawo do 
poszukiwania, otrzymywania i 
przekazywania informacji dotyczących 
seksualności, w tym orientacji seksualnej, 
tożsamości płciowej oraz wyrażania swojej 
płciowości, w sposób dostosowany do 
wieku i płci;

Or. en

Poprawka 164
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania metod pracy z małoletnimi i 
niepełnoletnimi ciężarnymi oraz 
małoletnimi i niepełnoletnimi matkami, w 
celu wspierania ich w rozwiązywaniu 
problemów związanych z wczesnym 
macierzyństwem i zapobiegania 
przypadkom zabijania noworodków;

Or. bg

Poprawka 165
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja seksualna musi 
obejmować zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń, wyjaśniać zjawisko 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
orientację seksualną oraz ujawniać bariery 
strukturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
równości materialnej, a także podkreślać 
znaczenie wzajemnego szacunku i 
wspólnego ponoszenia odpowiedzialności;

16. podkreśla, że edukacja seksualna musi
obejmować zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń oraz wszelkich form przemocy 
ze względu na płeć, wyjaśniać zjawisko 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
orientację seksualną oraz ujawniać bariery 
strukturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
równości materialnej, a także podkreślać 
znaczenie wzajemnego szacunku i 
wspólnego ponoszenia odpowiedzialności;

Or. es

Poprawka 166
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja seksualna musi 16. podkreśla, że edukacja seksualna musi 
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obejmować zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń, wyjaśniać zjawisko 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
orientację seksualną oraz ujawniać bariery 
strukturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
równości materialnej, a także podkreślać 
znaczenie wzajemnego szacunku i 
wspólnego ponoszenia odpowiedzialności;

obejmować zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń, wyjaśniać i ujawniać zjawisko 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
orientację seksualną oraz ujawniać 
przemoc wobec kobiet i dziewcząt i bariery 
strukturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
równości materialnej, w szczególności 
równości kobiet i mężczyzn/ dziewcząt i 
chłopców, a także podkreślać znaczenie 
wzajemnego szacunku i wspólnego 
ponoszenia odpowiedzialności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja seksualna musi
obejmować zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń, wyjaśniać zjawisko 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
orientację seksualną oraz ujawniać bariery 
strukturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
równości materialnej, a także podkreślać 
znaczenie wzajemnego szacunku i 
wspólnego ponoszenia odpowiedzialności;

16. podkreśla, że edukacja seksualna może
obejmować naukę na temat naturalnych 
metod planowania rodziny, zwalczanie 
stereotypów i uprzedzeń, wyjaśniać 
zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć 
oraz ujawniać bariery strukturalne 
uniemożliwiające osiągnięcie równości 
materialnej, a także podkreślać znaczenie 
wzajemnego szacunku i wspólnego 
ponoszenia odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 168
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że edukacja seksualna 
musi obejmować niedyskryminujące 
informacje i przedstawiać pozytywny 
obraz lesbijek, gejów, osób biseksualnych 
i transpłciowych w celu skutecznego 
podtrzymania i ochrony praw młodych 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 
transpłciowych;

Or. en

Poprawka 169
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje do rządów państw 
członkowskich i krajów kandydujących do 
członkostwa o zastosowanie rozmaitych 
środków, aby dotrzeć do osób młodych: 
poprzez formalną i nieformalną edukację, 
kampanie reklamowe czy marketing 
społeczny promujące korzystanie z 
prezerwatyw i innych środków 
antykoncepcyjnych, a także poprzez takie 
inicjatywy, jak telefony zaufania; 
podkreśla, że duże znaczenie ma aktywny 
udział młodzieży w opracowywaniu, 
realizowaniu i ocenie programów 
edukacji seksualnej we współpracy z 
innymi zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza z rodzicami, oraz udział w niej 
nauczycieli bliskich odbiorcom, którzy 
uwzględnią potrzeby poszczególnych grup 
(młodzieży należącej do mniejszości, 
zamieszkującej obszary peryferyjne, osób 
niepełnosprawnych, imigrantów itp.);

Or. es
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Poprawka 170
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla tym samym, że edukacja 
seksualna jest niezbędna szczególnie w 
sytuacji, gdy młodzi ludzie mają wczesny 
dostęp do treści pornograficznych, 
poniżających, zwłaszcza za pośrednictwem 
internetu; podkreśla, że edukacja 
seksualna powinna tym samym wpisywać 
się w powszechniejszy proces wspierania 
rozwoju emocjonalnego młodych ludzi 
aby umożliwić im budowanie relacji we 
wzajemnym szacunku dla drugiej płci; 
zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia kampanii uświadamiających 
szkodliwy wpływ pornografii na młodzież, 
przeznaczonych dla rodziców i dorosłych 
opiekujących się młodymi ludźmi;

Or. fr

Poprawka 171
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. zwraca uwagę państw członkowskich 
na to, że kompleksowa edukacja 
seksualna uwzględniająca emocjonalny
wymiar relacji jest kluczowa, zważywszy 
na zjawisko seksualizacji dziewcząt w 
treściach audiowizualnych i cyfrowych, do 
których młodzi ludzie mają powszechny 
dostęp;
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Or. fr

Poprawka 172
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa państwa członkowskie do 
położenia nacisku, w ramach edukacji 
seksualnej, na profilaktykę chorób 
przenoszonych drogą płciową, w tym 
zakażenia wirusem HIV, wspierając 
bezpieczne zachowania seksualne oraz 
ułatwiając dostęp do środków ochrony;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Podtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

W sprawie zapobiegania i leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową

W sprawie zapobiegania i leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową oraz 
syndromu postaborcyjnego

Or. en

Poprawka 174
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Podtytuł czwarty
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Projekt rezolucji Poprawka

W sprawie zapobiegania i leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową

W sprawie zapobiegania i leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową oraz 
syndromu postaborcyjnego

Or. en

Poprawka 175
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Podtytuł czwarty a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

zachęca państwa członkowskie do 
wzmocnienia polityki mającej na celu 
podniesienie świadomości osób wszystkich 
grup wiekowych na temat chorób 
przenoszonych drogą płciową,

Or. fr

Poprawka 176
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 17 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia regularnych kampanii 
mających na celu uwrażliwienie opinii 
publicznej na tematy zdrowia seksualnego 
i praw reprodukcyjnych, które nie 
dotyczyłyby wyłącznie zapobiegania 
chorobom przenoszonym drogą płciową, 
lecz których celem byłoby również 
informowanie o sposobach zapobiegania 
niechcianej ciąży poprzez 
rozpowszechnianie bezpiecznych 
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informacji na temat najnowszych odkryć i 
praktyk w służbie zdrowia;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
podtrzymania i podwyższenia jakości i 
poziomu informacji publicznej (w 
szczególności na rzecz najbardziej 
wrażliwych lub społecznie 
marginalizowanych osób) dotyczącej 
chorób przenoszonych drogą płciową, w 
szczególności zakażenia wirusem HIV i 
zachorowania na AIDS, dróg, którymi 
choroby te są przenoszone, praktyk 
seksualnych ułatwiających przenoszenie 
się tych chorób oraz metod 
zapobiegawczych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia działań prewencyjnych 
innych niż dobrowolne poradnictwo i 
testowanie; 

Or. en
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Poprawka 179
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do obiektywnych 
informacji dotyczących syndromu 
postaborcyjnego, jak również 
natychmiastowego i powszechnego 
dostępu do leczenia syndromu 
postaborcyjnego w sposób bezpieczny i 
obiektywny;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw seksualnych i 
reprodukcyjnych nosicieli wirusa HIV i 
osób chorych na AIDS i skoncentrowania 
wysiłków na potrzebach kobiet, 
w szczególności poprzez ułatwienie 
dostępu do badań i leczenia oraz likwidację 
czynników społeczno-ekonomicznych 
przyczyniających się do zwiększenia 
ryzyka zarażenia wirusem HIV i 
zachorowania na AIDS przez kobiety, 
takich jak nierówne traktowanie kobiet i 
mężczyzn oraz dyskryminacja;

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw seksualnych i 
reprodukcyjnych nosicieli wirusa HIV i 
osób chorych na AIDS i skoncentrowania 
wysiłków na potrzebach kobiet oraz osób 
znajdujących się w grupie ryzyka, w tym 
mężczyzn utrzymujących kontakty 
seksualne z innymi mężczyznami, osób 
trudniących się prostytucją, imigrantów 
oraz osób uzależnionych od narkotyków, 
w szczególności poprzez ułatwienie 
dostępu do badań i leczenia oraz likwidację 
czynników społeczno-ekonomicznych 
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przyczyniających się do zwiększenia 
ryzyka zarażenia wirusem HIV i 
zachorowania na AIDS przez kobiety i 
osoby znajdujące się w grupie ryzyka, 
takich jak nierówne traktowanie kobiet i 
mężczyzn oraz dyskryminacja;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw seksualnych i 
reprodukcyjnych nosicieli wirusa HIV i 
osób chorych na AIDS i skoncentrowania 
wysiłków na potrzebach kobiet, 
w szczególności poprzez ułatwienie 
dostępu do badań i leczenia oraz likwidację 
czynników społeczno-ekonomicznych 
przyczyniających się do zwiększenia 
ryzyka zarażenia wirusem HIV i 
zachorowania na AIDS przez kobiety, 
takich jak nierówne traktowanie kobiet i 
mężczyzn oraz dyskryminacja;

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań na rzecz 
ochrony zdrowia prenatalnego płodów i 
zdrowia matek będących nosicielami
wirusa HIV i chorych na AIDS i 
skoncentrowania wysiłków na potrzebach 
kobiet, w szczególności poprzez ułatwienie 
dostępu do badań i leczenia oraz likwidację 
czynników społeczno-ekonomicznych 
przyczyniających się do zwiększenia 
ryzyka zarażenia wirusem HIV i 
zachorowania na AIDS przez kobiety, 
takich jak nierówne traktowanie kobiet i 
mężczyzn oraz dyskryminacja;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa UE do promowania i 
inwestowania w badania i rozwój nowych 
oraz ulepszonych, przystępnych, łatwo 
dostępnych i wysokiej jakości technologii 
zapobiegawczych oraz diagnostykę i 
leczenie HIV i AIDS, innych chorób 
przenoszonych drogą płciową, jak również 
zaniedbanych chorób tropikalnych, w celu 
zminimalizowania skutków tych chorób 
na zdrowie matki i dziecka;

Or. en

Poprawka 183
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia skutecznych, kompleksowych 
strategii zapobiegania zakażeniu wirusem
HIV oraz uchylenia regulacji i przepisów, 
które penalizują lub piętnują nosicieli 
wirusa HIV i osoby chore na AIDS, na 
przykład przepisów przewidujących
pociąganie do odpowiedzialności karnej 
osoby przenoszącej wirusa HIV lub 
narażającej inne osoby na zakażenie 
wirusem HIV, z uwagi na to, przepisy tego 
rodzaju uznano za nieskuteczne, a nawet 
przynoszące odwrotny skutek do 
zamierzonego;

Or. en

Poprawka 184
Iratxe García Pérez
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do rządów państw 
członkowskich i krajów kandydujących o 
utrzymanie i podnoszenie poziomu 
informacji dostarczanych społeczeństwu
(szczególnie w najbardziej 
marginalizowanych grupach społecznych 
i spotykających się z największymi 
trudnościami w dostępie do informacji) o 
zakażeniu wirusem HIV i zachorowaniu 
na AIDS oraz o innych chorobach 
przenoszonych drogą płciową, 
mechanizmach ich przenoszenia i 
zachowaniach sprzyjających 
rozprzestrzenianiu się tych chorób;

Or. es

Poprawka 185
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ułatwienia dostępu do 
informacji, szczepionek oraz 
odpowiednich form opieki w celu 
zapobiegania rozwojowi wirusa HIV u 
dzieci w trakcie trwania ciąży oraz w celu 
niezwłocznego podjęcia leczenia po 
urodzeniu;

Or. it

Poprawka 186
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potępia wszelkiego rodzaju naruszenia 
nietykalności cielesnej kobiet, a także 
szkodliwe praktyki mając na celu 
kontrolowanie seksualności i 
samostanowienia kobiet w odniesieniu do
reprodukcji; podkreśla, że stanowi to 
poważne naruszenie praw człowieka, 
którym powinny się niezwłocznie zająć 
państwa członkowskie;

19. potępia wszelkiego rodzaju naruszenia 
nietykalności cielesnej kobiet, a także 
szkodliwe praktyki mając na celu 
kontrolowanie samostanowienia kobiet; 
podkreśla, że stanowi to poważne 
naruszenie praw człowieka, którym 
powinny się niezwłocznie zająć państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 187
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potępia wszelkiego rodzaju naruszenia 
nietykalności cielesnej kobiet, a także 
szkodliwe praktyki mając na celu 
kontrolowanie seksualności i 
samostanowienia kobiet w odniesieniu do 
reprodukcji; podkreśla, że stanowi to 
poważne naruszenie praw człowieka, 
którym powinny się niezwłocznie zająć 
państwa członkowskie;

19. potępia wszelkiego rodzaju naruszenia 
nietykalności cielesnej kobiet, a także 
szkodliwe praktyki mając na celu 
kontrolowanie seksualności i 
samostanowienia kobiet w odniesieniu do 
reprodukcji, w szczególności okaleczania 
narządów płciowych kobiet; podkreśla, że 
stanowi to poważne naruszenie praw 
człowieka, którym powinny się 
niezwłocznie zająć państwa członkowskie;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. zaleca państwom członkowskim 
dopilnowanie, by kobiety i mężczyźni ze 
wszystkich grup społecznych i etnicznych 
udzielali świadomej zgody na wszystkie 
medyczne usługi i procedury takie jak 
usługi z zakresu antykoncepcji,
sterylizacja i aborcja; wzywa państwa
członkowskie do opracowania procedur 
zapewniających ochronę przed 
przeprowadzaniem nieludzkich i 
poniżających zabiegów w placówkach 
zdrowia reprodukcyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ośrodków detencyjnych, 
więzień oraz zakładów opieki nad osobami 
chorymi psychicznie i osobami starszymi;

Or. en

Poprawka 189
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, jak ważne są działania 
mające na celu zapobieganie 
przymusowym małżeństwom, które 
prowadzą do poważnych zaburzeń 
psychicznych i seksualnych u 
poszkodowanych młodych dziewcząt;

Or. bg

Poprawka 190
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań mających na celu ochronę 
kobiet, młodych ludzi, dzieci i mężczyzn 
przed wszelkiego rodzaju 
wykorzystywaniem, w tym 
wykorzystywaniem seksualnym, 
wyzyskiem, przemycaniem, handlem 
ludźmi i przemocą, w tym okaleczaniem 
narządów płciowych kobiet, w połączeniu 
z programami edukacyjnymi na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, a także do 
skoncentrowania swych wysiłków na 
takich środkach, które gwarantują surowe 
kary dla sprawców;

20. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań mających na celu ochronę
kobiet, młodych ludzi, dzieci i mężczyzn 
przed wszelkiego rodzaju 
wykorzystywaniem, w tym 
wykorzystywaniem seksualnym, 
wyzyskiem, przemycaniem, handlem 
ludźmi i przemocą, w tym okaleczaniem 
narządów płciowych kobiet, w połączeniu 
z programami edukacyjnymi na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, a także do 
skoncentrowania swych wysiłków na 
takich środkach, które gwarantują 
kryminalizację przemocy seksualnej;

Or. bg

Poprawka 191
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań mających na celu ochronę 
kobiet, młodych ludzi, dzieci i mężczyzn 
przed wszelkiego rodzaju 
wykorzystywaniem, w tym 
wykorzystywaniem seksualnym, 
wyzyskiem, przemycaniem, handlem 
ludźmi i przemocą, w tym okaleczaniem 
narządów płciowych kobiet, w połączeniu 
z programami edukacyjnymi na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, a także do 
skoncentrowania swych wysiłków na 
takich środkach, które gwarantują surowe 
kary dla sprawców;

20. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań mających na celu ochronę 
kobiet i dziewcząt, młodych ludzi, dzieci i 
mężczyzn przed wszelkiego rodzaju 
wykorzystywaniem, w tym 
wykorzystywaniem seksualnym, 
wyzyskiem seksualnym, przemycaniem, 
handlem ludźmi i przemocą, w tym 
okaleczaniem narządów płciowych kobiet i 
wczesnym małżeństwem/ małżeństwem w 
bardzo młodym wieku, oraz do 
zapewnienia świadczeń na rzecz ofiar 
wykorzystania seksualnego w połączeniu z 
programami edukacyjnymi na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, a także do 
skoncentrowania swych wysiłków na 
takich środkach, które gwarantują surowe 
kary dla sprawców;

Or. en
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Poprawka 192
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. potępia nielegalne praktyki 
okaleczania narządów płciowych kobiet 
jako formę kontroli seksualności kobiet;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie do 
podpisania i ratyfikowania konwencji 
Rady Europy w sprawie zapobiegania 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej oraz zwalczania tych zjawisk;

Or. en

Poprawka 194
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina, że wszelkie formy 
przemocy seksualnej wobec kobiet, takie 
jak gwałt, w tym gwałt w małżeństwie, 
niegodziwe traktowanie w celach 
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seksualnych, kazirodztwo, prostytucja, 
wykorzystywanie seksualne oraz 
molestowanie seksualne stanowią 
naruszenie zdrowia seksualnego kobiet i 
dziewcząt, ponieważ naruszają ich prawo 
do pozytywnej i pełnej szacunku postawy 
wobec seksualności i relacji seksualnych; 
przemoc seksualna ma długotrwały, 
destrukcyjny wpływ na zdrowie seksualne 
i reprodukcyjne kobiet i dziewcząt, jak 
również na ich poczucie własnej wartości i 
wzmocnienie ich pozycji; w związku z tym 
wzywa UE i państwa członkowskie do 
opracowanie kompleksowej strategii 
mającej na celu wyeliminowanie 
wszelkich form przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 195
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. domaga się, by państwa członkowskie 
i kraje kandydujące zagwarantowały 
kobietom, które zaszły w ciążę w wyniku 
gwałtu, oraz tym, których zdrowie lub 
życie jest poważnie zagrożone, możliwość 
przeprowadzenia legalnej aborcji w 
odpowiednich warunkach sanitarnych bez 
jakichkolwiek ograniczeń;

Or. es

Poprawka 196
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina państwom członkowskim, 
że inwestycje w zdrowie reprodukcyjne 
i planowanie rodziny należą do najbardziej 
opłacalnych i najbardziej efektywnych 
metod promowania zrównoważonego 
rozwoju kraju;

21. przypomina państwom członkowskim, 
że inwestycje w zdrowie reprodukcyjne 
i planowanie rodziny należą do najbardziej 
opłacalnych i najbardziej efektywnych 
metod promowania zrównoważonego 
rozwoju kraju; wzywa państwa 
członkowskie do uczynienia zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
w tej dziedzinie jednym z priorytetów 
sektora zdrowia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina państwom członkowskim, 
że inwestycje w zdrowie reprodukcyjne
i planowanie rodziny należą do najbardziej 
opłacalnych i najbardziej efektywnych 
metod promowania zrównoważonego 
rozwoju kraju;

21. przypomina państwom członkowskim, 
że inwestycje w zdrowie prenatalne
płodów i zdrowie matek oraz naturalne 
metody planowania rodziny należą do 
najbardziej opłacalnych i najbardziej 
efektywnych metod promowania 
zrównoważonego rozwoju kraju;

Or. en

Poprawka 198
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina państwom członkowskim, 21. przypomina państwom członkowskim, 
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że inwestycje w zdrowie reprodukcyjne 
i planowanie rodziny należą do najbardziej 
opłacalnych i najbardziej efektywnych 
metod promowania zrównoważonego 
rozwoju kraju;

że inwestycje w zdrowie reprodukcyjne i w 
opiekę lekarską wspierającą 
macierzyństwo i planowanie rodziny 
należą do najbardziej opłacalnych i 
najbardziej efektywnych metod 
promowania zrównoważonego rozwoju 
kraju;

Or. it

Poprawka 199
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla znaczenie edukacji i 
świadomości w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego jako 
integralnej części programu na rzecz 
zdrowia kobiet w krajach rozwijających 
się;

Or. es

Poprawka 200
Zita Gurmai

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina o pilnej potrzebie 
zatrudnienia przeszkolonych 
pracowników służby zdrowia w krajach 
rozwijających się, jak również 
zapobiegania emigracji wysoko 
wykwalifikowanych pracowników służby 
zdrowia poprzez oferowanie zachęt 
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finansowych oraz szkoleń; podkreśla 
znaczenie zintegrowanych usług z zakresu 
zdrowia, na przykład związanych z 
zakażeniem wirusem HIV i zdrowiem 
seksualnym i reprodukcyjnym oraz 
prawami w tej dziedzinie, jak również 
zaangażowania społeczeństwa, władz 
lokalnych, społeczności, organizacji 
zdrowotnych typu non-profit oraz 
organizacji wolontariackich wszystkich 
szczebli w tworzeniu systemów opieki 
zdrowotnej; kładzie szczególny nacisk na 
potrzebę ułatwienia dostępu do opieki w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie na obszarach wiejskich i 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 201
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera zalecenie nr 1903 (2010 r.) 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy dotyczące przeznaczenia 0,7% 
dochodu narodowego brutto na ODA; 
wzywa UE do wypełnienia tego 
zobowiązania poprzez finansowanie i 
wdrażanie europejskich instrumentów 
działań zewnętrznych na lata 2014–2020 i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju;

22. popiera zalecenie nr 1903 (2010 r.) 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy dotyczące przeznaczenia 
neutralnego dla budżetu 0,7% dochodu 
narodowego brutto na ODA; wzywa UE do 
wypełnienia tego neutralnego dla budżetu
zobowiązania poprzez finansowanie i 
wdrażanie europejskich instrumentów 
działań zewnętrznych na lata 2014–2020 i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju i 
podkreśla, że w tym obszarze wzrost 
budżetu nie powinien nastąpić;

Or. en
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Poprawka 202
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że epidemie poważnie 
dotykające niektóre partnerskie kraje 
rozwijające się UE, w tym epidemia HIV, 
utrudniają w sposób istotny rozwój;

Or. fr

Poprawka 203
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponagla Komisję do przyjęcia w 
ramach europejskiej współpracy na rzecz 
rozwoju podejścia opartego na prawach 
człowieka, które byłoby wyraźnie 
skoncentrowane na zdrowiu seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawach w tej 
dziedzinie oraz wyznaczało konkretne cele 
w tym zakresie;

23. ponagla UE do przyjęcia w ramach 
europejskiej współpracy na rzecz rozwoju 
podejścia opartego na prawach człowieka, 
które byłoby wyraźnie skoncentrowane na 
zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym 
oraz prawach w tej dziedzinie oraz 
wyznaczało konkretne cele w tym zakresie
i obejmowałoby takie środki, jak właściwy 
dostęp do urządzeń medycznych, 
informację i edukację w zakresie zdrowia i 
praw seksualnych, planowanie rodziny, 
bezpieczną aborcję, antykoncepcję, 
zapobieganie zakażeniu wirusem HIV i 
zachorowaniu na AIDS i innym 
chorobom przenoszonym drogą płciową 
oraz walkę z nimi, wolny wybór orientacji 
seksualnej, wykorzenienie praktyk, takich 
jak okaleczanie narządów płciowych 
kobiet, wczesne i przymusowe małżeństwa, 
selektywna aborcja ze względu na płeć 
płodu czy przymusowa sterylizacja;

Or. es



AM\941856PL.doc 103/111 PE514.782v01-00

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponagla Komisję do przyjęcia w 
ramach europejskiej współpracy na rzecz 
rozwoju podejścia opartego na prawach 
człowieka, które byłoby wyraźnie 
skoncentrowane na zdrowiu seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawach w tej 
dziedzinie oraz wyznaczało konkretne cele 
w tym zakresie;

23. ponagla Komisję do przyjęcia w 
ramach europejskiej współpracy na rzecz 
rozwoju podejścia opartego na prawach 
człowieka, które byłoby wyraźnie 
skoncentrowane na zdrowiu seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawach w tej 
dziedzinie oraz wyznaczało konkretne cele 
w zakresie zdrowia prenatalnego płodów i
zdrowia matek;

Or. en

Poprawka 205
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ponagla Komisję do przyjęcia w 
ramach europejskiej współpracy na rzecz 
rozwoju podejścia opartego na prawach 
człowieka, które byłoby wyraźnie 
skoncentrowane na zdrowiu seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawach w tej 
dziedzinie oraz wyznaczało konkretne cele 
w tym zakresie;

23. ponagla Komisję do przyjęcia w 
ramach europejskiej współpracy na rzecz 
rozwoju podejścia opartego na prawach 
człowieka, które byłoby wyraźnie 
skoncentrowane na zdrowiu seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawach w tej 
dziedzinie oraz wyznaczało konkretne cele 
w tym zakresie, ze szczególnym 
uwzględnieniem obniżenia odsetka 
zgonów wśród matek oraz dzieci;

Or. it

Poprawka 206
Sophia in 't Veld
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. domaga się, aby dostarczanie przez 
UE i państwa członkowskie pomocy 
humanitarnej zostało skutecznie 
zwolnione z ograniczeń nakładanych na 
pomoc humanitarną przez USA lub 
innych darczyńców, w szczególności 
poprzez zapewnienie dostępu do aborcji 
kobietom i dziewczętom, które padły 
ofiarą gwałtu podczas konfliktów 
zbrojnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i ESDZ do 
poruszenia w dialogu na temat praw 
człowieka kwestii barier, jakie 
społeczeństwo napotyka w dostępie do 
usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego 
oraz w wykonywaniu swoich praw 
seksualnych i reprodukcyjnych;

Or. en

Poprawka 208
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. Unia Europejska powinna 
sfinansować programy zmiany płci, aby 
zwalczać szkodliwe normy społeczne i 
wzmocnić pozycję dziewcząt/kobiet 
poprzez kompleksową edukację w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tej dziedzinie. Aby zapewnić 
odpowiednie fundusze na 
przeprowadzenie tych inicjatyw Unia 
Europejska powinna podczas negocjacji w 
sprawie kolejnych wieloletnich ram 
finansowych i opracowywania kolejnych 
procedur dotyczących zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej 
priorytetowo potraktować kwestię praw 
dziecka i programów dotyczących 
równego traktowania kobiet i mężczyzn
oraz zabezpieczyć 20% środków z 
instrumentu finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju na rzecz edukacji w 
dziedzinie zdrowia oraz edukacji 
wczesnoszkolnej (podstawowej) i 
gimnazjalnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa delegatury UE w krajach 
rozwijających się do współpracy z rządami 
tych krajów w celu zagwarantowania, by 
dziewczynki korzystały z przysługujących 
im praw bez dyskryminacji ze względu na 
płeć, między innymi kładąc kres 
nieetycznym i dyskryminującym 
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praktykom prenatalnej selekcji płci, 
aborcji płodów płci żeńskiej, zabijania 
dzieci płci żeńskiej, wczesnych 
przymusowych małżeństw oraz 
okaleczania narządów płciowych kobiet;

Or. en

Poprawka 210
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa delegatury UE w krajach 
rozwijających się do współpracy z rządami 
tych krajów w celu zagwarantowania, by 
dziewczynki korzystały z przysługujących 
im praw bez dyskryminacji ze względu na 
płeć, między innymi kładąc kres 
nieetycznym i dyskryminującym 
praktykom prenatalnej selekcji płci, 
aborcji płodów płci żeńskiej, zabijania 
dzieci płci żeńskiej, wczesnych 
przymusowych małżeństw oraz 
okaleczania narządów płciowych kobiet;

Or. en

Poprawka 211
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina, że podczas wdrażania 
programu działania Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności i Rozwoju 
(ICPD), która odbyła się w Kairze w 
1994 r., uznano, że zdrowie seksualne i 
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reprodukcyjne oraz prawa pokrewne są 
podstawą zrównoważonego rozwoju;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zachęca Komisję, by w swoich 
priorytetach rozwojowych nadal 
uwzględniała dostęp do dobrych 
jakościowo, przystępnych, 
akceptowalnych i łatwo dostępnych usług 
z zakresu opieki prenatalnej i opieki 
zdrowotnej dla matek, edukacji seksualnej 
i emocjonalnej dla chłopców i 
dziewczynek za uprzednią zgodą 
rodziców1, dobrowolnego planowania 
rodziny, w tym naturalnych metod 
planowania rodziny, przy jednoczesnym 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć prowadzącej do selektywnych pod 
względem płci i niedobrowolnych aborcji, 
przymusowej sterylizacji i przemocy 
seksualnej, a także przy zapewnieniu 
środków na opiekę prenatalną i opiekę 
zdrowotną dla matek, w tym na 
zapobieganie zakażeniu wirusem HIV, 
leczenie, opiekę i wsparcie na zasadach 
niedyskryminacji;
__________________
1 „Rodzice mają prawo pierwszeństwa 
wyboru rodzaju edukacji dla swojego 
dziecka” – art. 26 ust. 3 rezolucji 217 A 
(III) z dnia 10 grudnia 1948 r. przyjętej 
podczas sesji nadzwyczajnej 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych (Powszechna deklaracja 
praw człowieka).
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Or. en

Poprawka 213
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zachęca Komisję do tego, by w 
swoich priorytetach rozwojowych nadal 
uwzględniała dostęp do dobrych 
jakościowo, przystępnych, 
akceptowalnych i łatwo dostępnych usług 
z zakresu opieki prenatalnej i opieki 
zdrowotnej dla matek, edukacji seksualnej 
i emocjonalnej dla chłopców i 
dziewczynek za uprzednią zgodą rodziców, 
dobrowolnego planowania rodziny, w tym 
naturalnych metod planowania rodziny, 
przy jednoczesnym zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć 
prowadzącej do selektywnych pod 
względem płci i niedobrowolnych aborcji, 
przymusowej sterylizacji i przemocy 
seksualnej, a także przy zapewnieniu 
środków na opiekę prenatalną i opiekę 
zdrowotną dla matek, w tym na 
zapobieganie zakażeniu wirusem HIV, 
leczenie, opiekę i wsparcie na zasadach 
niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 214
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa UE i państwa członkowskie, 
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by zagwarantowały, że proces przeglądu 
operacyjnego Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności i Rozwoju 
(ICPD+20) stanie się wstępem do 
wyczerpującego przeglądu wszystkich 
zagadnień związanych z pełnym 
korzystaniem z praw seksualnych i 
reprodukcyjnych, który potwierdzi 
zdecydowane i postępowe podejście do 
kwestii praw seksualnych i 
reprodukcyjnych dla wszystkich, będzie 
spójny z międzynarodowymi normami 
praw człowieka i podkreśli obowiązek 
rozliczenia się rządów z wywiązania się z 
ustalonych celów; apeluje szczególnie do 
UE i państw członkowskich o nadzór nad 
realizacją przeglądu w sposób oparty na 
zasadach partycypacji i przedstawienie 
rozmaitym zainteresowanym grupom, w 
tym społeczeństwu obywatelskiemu, 
kobietom czy młodzieży możliwości 
znaczącego uczestnictwa w tym 
przeglądzie; przypomina, że ramy tego 
przeglądu powinny opierać się na 
prawach człowieka, a w sposób szczególny 
skupiać się na prawach seksualnych i 
reprodukcyjnych;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. wzywa Komisję i ESDZ do pełnego 
poszanowania zastrzeżeń w kwestii 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tej dziedzinie wyrażonych 
przez rządy krajowe w stosownych 
traktatach międzynarodowych, a także 
konwencjach i programach;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23d. potwierdza również suwerenne prawo 
każdego państwa do wdrożenia wniosków 
niniejszej rezolucji w zgodzie z przepisami 
krajowymi i priorytetami rozwojowymi
oraz powszechnie uznanymi, 
międzynarodowymi prawami człowieka, 
przy pełnym poszanowaniu różnych religii 
i wartości etycznych oraz dorobku 
kulturowego jego ludności (doktryna 
polityki publicznej);

Or. en

Poprawka 217
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Projekt rezolucji
Ustęp 23 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23e. przypomina ust. 8.25 programu 
działania Międzynarodowej Konferencji 
na rzecz Ludności i Rozwoju: „Aborcja 
nie powinna być w żadnym wypadku 
promowana jako metoda planowania 
rodziny. (...) Zapobieganie niechcianym 
ciążom musi zawsze być najwyższym 
priorytetem i należy dołożyć wszelkich 
starań, aby wyeliminować potrzebę 
aborcji. Kobiety, które zajdą w niechcianą 
ciążę, powinny mieć dostęp do rzetelnych 
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informacji oraz zaangażowanego 
doradztwa. Wszelkie środki lub zmiany 
dotyczące aborcji w zakresie systemu 
opieki zdrowotnej mogą być ustalone 
jedynie na szczeblu krajowym lub 
lokalnym zgodnie z krajową procedurą 
ustawodawczą”.

Or. en


