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4.3.2015 A8-0015/8 

Módosítás  8 
Beatrix von Storch 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
A nık és férfiak közötti egyenlıség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban 

2014/2217(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés népegészségügyrıl szóló 

168. cikkére, és különösen annak 168. 

cikke (7) bekezdésére, amely szerint „Az 

Unió tevékenységének tiszteletben kell 

tartania a tagállamoknak az egészségügyi 

politikájuk meghatározására, valamint az 

egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 

ellátás megszervezésére és biztosítására 

vonatkozó hatáskörét”, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0015/9 

Módosítás  9 
Beatrix von Storch 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
A nık és férfiak közötti egyenlıség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban 

2014/2217(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a szexuális és reproduktív 

egészségrıl és jogokról szóló 2013. 

december 10-i állásfoglalására
1 

1
Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Módosítás  10 
Beatrix von Storch 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
A nık és férfiak közötti egyenlıség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban 

2014/2217(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Ae a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Aea. mivel a szexuális és reproduktív 

egészséggel és jogokkal foglalkozó 

szakpolitikák kialakítása és végrehajtása 

tagállami hatáskörbe tartozik; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Módosítás  11 
Beatrix von Storch 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
A nık és férfiak közötti egyenlıség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban 

2014/2217(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
45 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza annak szükségességét, 

hogy a nık maguk rendelkezhessenek 

szexuális és reproduktív egészségük és 

jogaik felett, többek között a 

fogamzásgátláshoz és a 

terhességmegszakításhoz való könnyő 

hozzáférés révén; támogatja ezért azokat 

az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek 

a nık szexuális és reproduktív 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének javítására, valamint a 

jogaikról és a rendelkezésükre álló 

szolgáltatásokról szóló jobb 

tájékoztatásukra irányulnak; felszólítja a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy 

fogadjanak el olyan intézkedéseket és 

cselekvéseket, amelyek a férfiak körében 

felkeltik a tudatosságot a szexuális és 

reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket 

érintı felelısségüket illetıen; 

45. hangsúlyozza, ahogy azt az európai 

intézmények, köztük az Európai Bizottság 

és az Európai Tanács is megerısítette, 

hogy a szexuális és reproduktív 

egészséggel és jogokkal foglalkozó 

szakpolitikák kialakítása és végrehajtása 

tagállami hatáskörbe tartozik, és ezért 

támogatja azokat a tagállami 

intézkedéseket és fellépéseket, amelyek a 

nık egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének javítására, valamint a 

jogaikról és a rendelkezésükre álló 

szolgáltatásokról szóló jobb 

tájékoztatásukra irányulnak; támogatja a 

tagállamok azon intézkedéseit és 

fellépéseit, amelyek célja, hogy 

ráébresszék a férfiakat a szexuális és a 

reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket 

érintı felelısségükre; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Módosítás  12 
Beatrix von Storch 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0015/2015 
Marc Tarabella 
A nık és férfiak közötti egyenlıség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban 

2014/2217(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
45 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 45a. megjegyzi, hogy a szexuális és 

reproduktív egészséggel és jogokkal és az 

iskolai szexuális oktatással foglalkozó 

szakpolitikák kialakítása és végrehajtása 

tagállami hatáskörbe tartozik; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Unió 

hozzájárulhat a bevált gyakorlatok 

elımozdításához a tagállamok körében; 

Or. en 

 

 


