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4.3.2015 A8-0015/13 

Pakeitimas  13 

Mariya Gabriel 

PPE 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 

47 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 jo 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 A8-0015/14 

Pakeitimas  14 

Mariya Gabriel 

PPE 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 

47 b 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 A8-0015/15 

Pakeitimas  15 

Mariya Gabriel 

PPE 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 

Ad a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ada. kadangi Kairo tarptautin÷s 

konferencijos d÷l gyventojų ir vystymosi 

veiksmų programoje nurodyta lytin÷s ir 

reprodukcin÷s sveikatos ir teisių 

apibr÷žtis; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Pakeitimas  16 

Mariya Gabriel 

PPE frakcijos vardu 

Marc Tarabella 

S&D 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 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 42a. ragina valstybes nares, ir jų 

žiniasklaidos reguliavimo institucijas, 

atkreipti d÷mesį į žiniasklaidoje moteriai 

suteikiamą vietą, ypač televizijoje, tiek 

kiekybiškai, tiek kokybiškai, pirmiausia 

siekiant užkirsti kelią moterų orumo 

įžeidin÷jimui ir neleisti plisti su lytimi 

susijusiems stereotipams bei neprisid÷ti 

prie mažų mergaičių hiperseksualumo 

didinimo; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Pakeitimas  17 

Mariya Gabriel 

PPE 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 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. pabr÷žia, kad lytin÷s ir reprodukcin÷s 

sveikatos ir teisių bei lytinio švietimo 

politikos įgyvendinimas priklauso 

valstybių narių kompetencijai; tačiau 

pabr÷žia, kad ES gali prisid÷ti skatindama 

gerąją valstybių narių patirtį; 

Or. en 

 

 


