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4.3.2015 A8-0015/8 

Pakeitimas  8 

Beatrix von Storch 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pažanga moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje srityje 2013 m. 

2014/2217(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos 

Sąjungos veikimo 168 straipsnį, susijusį 

su visuomen÷s sveikata, ypač 168 

straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad 

„Sąjunga savo veikloje pripažįsta 

valstybių narių atsakomybę už jų 

sveikatos politikos apibr÷žimą ir už 

sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros 

organizavimą bei teikimą“; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Pakeitimas  9 

Beatrix von Storch 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pažanga moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje srityje 2013 m. 

2014/2217(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 10 d. 

rezoliuciją d÷l lytin÷s ir reprodukcin÷s 

sveikatos ir teisių 
1
; 

1
 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Pakeitimas  10 

Beatrix von Storch 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pažanga moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje srityje 2013 m. 

2014/2217(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Ae a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Aea. kadangi lytin÷s ir reprodukcin÷s 

sveikatos ir teisių politikos įgyvendinimas 

priklauso valstybių narių kompetencijai; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Pakeitimas  11 

Beatrix von Storch 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pažanga moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje srityje 2013 m. 

2014/2217(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabr÷žia, kad moterims privalo būti 

suteikta galimyb÷ kontroliuoti savo lytinę 

ir reprodukcinę sveikatą bei teises, 

įskaitant galimybę lengvai gauti 

kontraceptinių priemonių ir nutraukti 

n÷štumą; taigi pritaria priemon÷ms ir 

veiksmams, kuriais siekiama gerinti moterų 

galimybes naudotis lytin÷s ir reprodukcin÷s 

sveikatos paslaugomis bei geriau 

informuoti moteris apie jų teises ir esamas 

paslaugas; ragina valstybes nares ir 

Komisiją įgyvendinti priemones ir 

veiksmus, kurie pad÷tų didinti vyrų 

sąmoningumą jų pareigų lytin÷s ir 

reprodukcin÷s sveikatos klausimais; 

45. pabr÷žia, kad kaip teigia Europos 

institucijos, įskaitant Europos Komisiją ir 

Europos Vadovų Tarybą, lytin÷s ir 

reprodukcin÷s sveikatos bei teisių 

politikos rengimas ir įgyvendinimas 

priklauso valstybių narių kompetencijai, 

tod÷l pritaria valstybių narių priemon÷ms 

ir veiksmams, kuriais siekiama gerinti 

moterų galimybes naudotis lytin÷s ir 

reprodukcin÷s sveikatos paslaugomis bei 

geriau informuoti moteris apie jų teises ir 

esamas paslaugas; remia valstybių narių 

įgyvendinamas priemones ir veiksmus, 

kurie pad÷tų didinti vyrų sąmoningumą jų 

pareigų lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos 

klausimais; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Pakeitimas  12 

Beatrix von Storch 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Pažanga moterų ir vyrų lygyb÷s Europos Sąjungoje srityje 2013 m. 

2014/2217(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

45 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 45a. pažymi, kad lytin÷s ir reprodukcin÷s 

sveikatos ir teisių bei lytinio švietimo 

politikos rengimas ir įgyvendinimas 

priklauso valstybių narių kompetencijai; 

tačiau pabr÷žia, kad ES gali prisid÷ti 

skatindama gerąją valstybių narių patirtį; 

Or. en 

 

 


