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Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 168, milles käsitletakse 
rahvatervist, ning eelkõige artikli 168 
lõiget 7, kus sätestatakse, et liidu 
meetmetes võetakse arvesse liikmesriikide 
vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja 
arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
muutmisel, 

Or. en 
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Volitus 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. 
aasta resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste kohta1, 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0548. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ae a. arvestades, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi 
käsitleva poliitika kujundamine ja 
rakendamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et naistel peab olema kontroll 
oma seksuaal- ja reproduktiivtervisega 
seonduvate õiguste üle, sealhulgas 
rasestumisvastaste vahendite ja abordi 
lihtsa kättesaadavuse abil; toetab seetõttu 
tegevust ja meetmeid, mis aitavad 
parandada naiste juurdepääsu seksuaal- ja 
reproduktiivtervise teenustele ning 
suurendavad naiste teadlikkust nende 

õigustest ja olemasolevatest teenustest; 
palub liikmesriikidel ja komisjonil võtta 
meetmeid, et suurendada meeste 
teadlikkust nende vastutusest seksuaal- ja 

reproduktiivtervise küsimustes; 

45. rõhutab, et nagu Euroopa 
institutsioonid, sh Euroopa Komisjon ja 
Euroopa Ülemkogu, on kinnitanud, 
kuulub seksuaal- ja reproduktiivtervist 
ning seonduvaid õigusi käsitleva poliitika 
kujundamine ja rakendamine 
liikmesriikide pädevusse ning toetab seega 
liikmesriikides võetud meetmeid, mis 
aitavad parandada naiste juurdepääsu 
tervishoiuteenustele ning suurendavad 
naiste teadlikkust nende õigustest ja 

olemasolevatest teenustest; toetab 
liikmesriike meetmete võtmisel, mis 
aitaksid suurendada meeste teadlikkust 
nende vastutusest seksuaal- ja 

reproduktiivtervise küsimustes; 
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 45 a. märgib, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste alase poliitika ja seksuaalharidust 
käsitleva poliitika kujundamine ja 
rakendamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse; rõhutab, et EL võib liimesriike 
parimate tavade edendamisel toetada; 

Or. en 

 

 


