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4.3.2015 A8-0015/13 

Módosítás  13 
Mariya Gabriel 
a PPE 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 
47 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés népegészségügyrıl szóló 

168. cikkére, és különösen annak (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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4.3.2015 A8-0015/14 

Módosítás  14 
Mariya Gabriel 
a PPE 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 
47 b 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 A8-0015/15 

Módosítás  15 
Mariya Gabriel 
a PPE 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 
Ad a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  

 

 

 

Ada. mivel a kairói nemzetközi népesedési 

és fejlesztési konferencia cselekvési 

programja meghatározza a szexuális és 

reproduktív egészség és jogok fogalmát;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Módosítás  16 
Mariya Gabriel 
a PPE képviselıcsoport nevében 

Marc Tarabella 
az S&D 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 
42 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  42a. felhívja a tagállamokat és a 

médiaszabályozókat annak mérlegelésére, 

hogy milyen szerepet szánnak – 

mennyiségi és minıségi értelemben 

egyaránt – a nıknek a médiában és 

különösen a televízióban, nem 

utolsósorban a nıi méltóság 

megsértésének megakadályozása, a nemi 

sztereotípiák közvetítésének elkerülése, 

illetve a kislányok hiperszexualizálására 

mutató tendenciák megfékezése 

érdekében; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Módosítás  17 
Mariya Gabriel 
a PPE 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 
43 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  43a. 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 

 

 


