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4.3.2015 A8-0015/8 

Tarkistus  8 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 

2014/2217(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

kansanterveyttä koskevan 168 artiklan ja 

etenkin 168 artiklan 7 kohdan, jossa 

todetaan, että ”unionin toiminnassa 

otetaan huomioon jäsenvaltioiden 

velvollisuudet, jotka liittyvät niiden 

terveyspolitiikan määrittelyyn sekä 

terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 

järjestämiseen ja tarjoamiseen”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Tarkistus  9 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 

2014/2217(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 19 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 

antamansa päätöslauselman seksuaali- ja 

lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista¹,
 

¹ Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Tarkistus  10 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 

2014/2217(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Ae a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Ae a. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 

koskevien toimien määrittely ja 

täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden 

toimivaltaan; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Tarkistus  11 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 

2014/2217(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. korostaa, että naisilla on oltava oikeus 

valvoa omaa seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttään ja sitä koskevia 

oikeuksiaan ja erityisesti mahdollisuus 

saada helposti ehkäisyvälineitä ja abortti; 

tukee siksi toimenpiteitä ja toimia, joilla 

edistetään naisille suunnatun seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden palvelujen 

saatavuutta ja lisätään tietämystä heidän 

oikeuksistaan ja saatavilla olevista 

palveluista; kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota toteuttamaan toimenpiteitä ja 

toimia, jotta miehet tiedostaisivat 

vastuunsa seksuaali- ja lisääntymisasioissa; 

45. korostaa Euroopan unionin muiden 

toimielinten eli muun muassa komission 

ja Eurooppa-neuvoston tavoin, että 

seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -

oikeuksia koskevien toimien määrittely ja 

täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden 

toimivaltaan, ja kannattaa siksi 

jäsenvaltioiden toimia, joilla edistetään 

naisten terveyspalvelujen saatavuutta ja 

lisätään tietämystä heidän oikeuksistaan ja 

saatavilla olevista palveluista; tukee 

jäsenvaltioita niiden toteuttaessa 

toimenpiteitä ja toimia, jotta miehet 

tiedostaisivat vastuunsa seksuaali- ja 

lisääntymisasioissa; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Tarkistus  12 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 

2014/2217(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 a. toteaa, että seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä 

seksuaalikasvatusta koskevien toimien 

määrittely ja täytäntöönpano kuuluvat 

jäsenvaltioiden toimivaltaan; korostaa 

silti, että EU voi osaltaan edistää 

parhaiden käytäntöjen levittämistä 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

 


