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4.3.2015 A8-0015/13 

Amendamentul 13 

Mariya Gabriel 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 
Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 

2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 47 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere articolul 168 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la sănătatea publică și 
în special alineatul (7) care prevede că 
„acțiunea Uniunii respectă 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicii lor de 
sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de 
îngrijire medicală”, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Amendamentul 14 

Mariya Gabriel 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 47 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente1, 

________ 
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Amendamentul 15 

Mariya Gabriel 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ada (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  

 

 

 

Ada. întrucât Programul de acțiune al 
Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare (CIPD) de la 
Cairo definește sănătatea sexuală și a 
reproducerii și drepturile aferente;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Amendamentul 16 

Mariya Gabriel 
în numele Grupului PPE 

Marc Tarabella 
în numele Grupului S&D 
 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 
Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. invită statele membre și organismele 
de reglementare a mass-mediei de la nivel 
național să acorde atenție locului acordat 
femeilor în mass-media, în special în 
televiziune, din punct de vedere atât 
cantitativ, cât și calitativ, asigurând mai 
ales respectarea demnității femeilor, 
netransmiterea stereotipurilor de gen și 
neparticiparea la hipersexualizarea 
fetelor; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Amendamentul 17 

Mariya Gabriel 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
2014/2217(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 43a. întrucât elaborarea și implementarea 
politicilor privind sănătatea sexuală și a 
reproducerii și drepturile aferente și 
privind educația sexuală este de 
competența statelor membre; subliniază, 
însă, că UE poate contribui la 
promovarea celor mai bune practici în 
rândul statelor membre;  

 
   

Or. en 

 

 


