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4.3.2015 A8-0015/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 168 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie týkajúci sa 
verejného zdravia, najmä na jej článok 
168 ods. 7, ktorý stanovuje, že „pri 
činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za vymedzenie ich 
zdravotnej politiky, za organizáciu a 
poskytovanie zdravotníckych služieb a 
zdravotnej starostlivosti“, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 19 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 10. 
decembra 2013 o sexuálnom a 
reprodukčnom zdraví a právach1 

1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ae a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aea. keďže formulovanie a vykonávanie 
politík v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv je v 
právomoci členských štátov; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. zdôrazňuje skutočnosť, že ženy musia 
mať možnosť rozhodovať o svojom zdraví 

a svojich sexuálnych a reprodukčných 

právach, najmä prostredníctvom ľahkého 
prístupu k antikoncepcii a umelému 
prerušeniu tehotenstva; podporuje preto 
opatrenia a akcie zamerané na zlepšenie 

prístupu žien k službám v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a na 

zvýšenie ich informovanosti o ich právach 

a dostupných službách; vyzýva členské 

štáty a Komisiu, aby prijali opatrenia a 

akcie zamerané na zvýšenie povedomia 

mužov o ich zodpovednosti v otázkach 

sexuality a reprodukcie; 

45. konštatuje, ako vyhlásili európske 
inštitúcie vrátane Európskej komisie a 
Európskej rady, že formulovanie a 
vykonávanie politík v oblasti sexuálneho a 

reprodukčného zdravia a práv je v 
právomoci členských štátov, a preto 
podporuje opatrenia a akcie, ktoré členské 
štáty prijali na zlepšenie prístupu žien k  

službám zdravotnej starostlivosti a na 

zvýšenie ich informovanosti o ich právach 

a dostupných službách; podporuje členské 

štáty v opatreniach a akciách zameraných 
na zvýšenie povedomia mužov o ich 

zodpovednosti v otázkach sexuality a 

reprodukcie; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 

2014/2217(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 45a. keďže formulovanie a vykonávanie 
politík v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej 
výchovy je v právomoci členských štátov; 
zdôrazňuje však, že EÚ môže prispieť k 
presadzovaniu osvedčených postupov 
medzi členskými štátmi; 

Or. en 

 

 


