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4.3.2015 A8-0015/8 

Amendement  8 

Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 

2013 

2014/2217(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 168 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie inzake volksgezondheid en in het 

bijzonder lid 7 van dit artikel, waarin staat 

dat "het optreden van de Unie [...] de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten 

[eerbiedigt] met betrekking tot de bepaling 

van hun gezondheidsbeleid, alsmede de 

organisatie en de verstrekking van 

gezondheidsdiensten en geneeskundige 

verzorging", 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Amendement  9 

Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 

2013 

2014/2217(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie over seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten van 

10 december 2013
1
,
 

1
 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Amendement  10 

Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 

2013 

2014/2217(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Ae bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Ae bis. overwegende dat de ontwikkeling 

en tenuitvoerlegging van 

beleidsmaatregelen op het gebied van 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten tot de bevoegdheid van de 

lidstaten behoren; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Amendement  11 

Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 

2013 

2014/2217(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. wijst er met nadruk op dat vrouwen 

zeggenschap moeten hebben over hun 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten, met name door gemakkelijke 

toegang tot contraceptie en abortus; 

ondersteunt daarom maatregelen en acties 

om de toegang van vrouwen tot diensten 

op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid te verbeteren en 

hen meer bewust te maken van hun rechten 

en de beschikbare diensten; verzoekt de 

lidstaten en de Commissie maatregelen en 

acties uit te voeren die ertoe moeten leiden 

dat mannen zich meer bewust worden van 

hun verantwoordelijkheid ten aanzien van 

seksuele en reproductieve kwesties; 

45. wijst er met nadruk op dat, zoals de 

Europese instellingen, met inbegrip van 

de Europese Commissie en de Europese 

Raad, hebben verklaard, de ontwikkeling 

en tenuitvoerlegging van 

beleidsmaatregelen op het gebied van 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten, tot de bevoegdheid van de 

lidstaten behoren, en ondersteunt daarom 

maatregelen en acties van de lidstaten om 

de toegang van vrouwen tot 

gezondheidsdiensten te verbeteren en hen 

meer bewust te maken van hun rechten en 

de beschikbare diensten; ondersteunt de 

lidstaten bij maatregelen en acties die ertoe 

moeten leiden dat mannen zich meer 

bewust worden van hun 

verantwoordelijkheid ten aanzien van 

seksuele en reproductieve kwesties; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Amendement  12 

Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 

2013 

2014/2217(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 45 bis. wijst erop dat de ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen 

op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten en 

op het gebied van seksuele voorlichting tot 

de bevoegdheid van de lidstaten behoren; 

benadrukt niettemin dat de EU kan 

bijdragen aan de bevordering van 

optimale werkwijzen in de lidstaten; 

Or. en 

 

 


