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8.2.2017 A8-0018/1 

Pozměňovací návrh  1 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen 

2017/2001(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1(am) a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1(am)a  potvrdit, že při provádění 

zvláštních doložek o zákazu donucování 

a nátlaku v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví schválených na 

Mezinárodní konferenci OSN o populaci 

a rozvoji konané v Káhiře i právně 

závazných mezinárodních nástrojů 

v oblasti lidských práv, acquis 

communautaire EU a pravomocí Unie 

v rámci příslušných politik by pomoc Unie 

neměla být poskytnuta žádnému orgánu, 

organizaci nebo programu, které 

prosazují, podporují nebo se účastní na 

řízení jakéhokoli opatření, jež zahrnuje 

takové porušování lidských práv, jako 

jsou nucené potraty, nedobrovolné 

sterilizace žen a mužů, určování pohlaví 

plodu vedoucí k prenatálnímu výběru 

pohlaví plodu či k zabíjení novorozeňat, 

nebo náhradní mateřství; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Pozměňovací návrh  2 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen 

2017/2001(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1(am) b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1(am)b  naléhavě vyzvat Komisi 

a ESVČ, aby plně respektovaly výhrady 

týkající se práv v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví, které vyjádřily 

vlády jednotlivých států v dotčených 

mezinárodních smlouvách, úmluvách 

a programech; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Pozměňovací návrh  3 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen 

2017/2001(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1(am) c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1(am)c  dále opětovně potvrdit 

svrchované právo každé země provádět 

doporučení akčního programu 

Mezinárodní konference OSN o populaci 

a rozvoji konané v Káhiře či jiné návrhy v 

tomto usnesení, které jsou v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy a 

rozvojovými prioritami, a to s plným 

ohledem na různé náboženské a etické 

hodnoty a kulturní prostředí svých 

obyvatel a v souladu s všeobecně 

uznávanými mezinárodními lidskými 

právy; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Pozměňovací návrh  4 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen 

2017/2001(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1(am) d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1(am)d  připomenout odstavec 8.25 

akčního programu Mezinárodní 

konference OSN o populaci a rozvoji, 

který uvádí: „Potrat by v žádném případě 

neměl být prosazován jako jeden ze 

způsobů plánování rodičovství. (...) 

Nejvyšší prioritu musí mít vždy prevence 

nechtěných těhotenství a měly by být 

učiněny všechny kroky, aby se 

předcházelo potřebě potratů. Ženy 

s nechtěným těhotenstvím by měly mít 

snadný přístup ke spolehlivým 

informacím a empatickému poradenství. 

Všechna opatření nebo změny v rámci 

systému zdravotní péče týkající se potratů 

mohou být stanoveny pouze na 

vnitrostátní nebo místní úrovni v souladu 

s vnitrostátním legislativním postupem.“; 

Or. en 

 

 


