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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.2.2017 A8-0018/1 

Muudatusettepanek  1 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks 

2017/2001(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt am a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1. am) a kinnitada, et rakendades 

eriklausleid, milles käsitletakse Kairo 

rahvusvahelisel rahvastiku ja 

arengukonverentsil kokkulepitud sunni 

või sunniviisilisuse keeldu seksuaal- ja 

reproduktiivtervise küsimustes, samuti 

õiguslikult siduvaid rahvusvahelisi 

inimõigustealaseid õigusakte, ELi 

õigustikku ja liidu poliitilisi pädevusi 

kõnealustes küsimustes, ei tohiks liidu abi 

anda ühelegi asutusele, organisatsioonile 

ega programmile, mis edendab või toetab 

sellise tegevuse juhtimist või osaleb sellise 

tegevuse juhtimises, mis hõlmab 

niisuguseid inimõiguste rikkumisi nagu 

sundabort, naiste ja meeste 

sundsteriliseerimine, loote soo 

määramine, mis põhjustab sünnieelset 

soovalikut või imikute tapmist; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0018/2 

Muudatusettepanek  2 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks 

2017/2001(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt am b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1. am) b nõuda tungivalt, et 

komisjon ja Euroopa välisteenistus 

järgiksid täielikult asjaomaste 

rahvusvaheliste lepingute, 

konventsioonide ja programmidega 

hõlmatud riikide valitsuste väljendatud 

kahtlusi seksuaal- ja reproduktiivtervise 

ning seonduvate õiguste suhtes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0018/3 

Muudatusettepanek  3 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks 

2017/2001(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt am c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1. am) c kinnitada uuesti iga riigi 

suveräänset õigust rakendada Kairo 

rahvusvahelise elanikkonna ja arengu 

konverentsi tegevusprogrammi soovitusi 

või muid käesoleva resolutsiooni 

ettepanekuid kooskõlas riigisiseste 

õigusaktide ja arenguprioriteetidega, 

järgides täielikult oma rahva erinevaid 

usundilisi ja eetilisi väärtusi ning 

kultuuritausta, vastavuses universaalselt 

tunnustatud rahvusvahelistele 

inimõigustele; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0018/4 

Muudatusettepanek  4 

Beatrix von Storch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks 

2017/2001(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt am d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1. am) d tuletada meelde 

rahvusvahelise rahvastiku ja 

arengukonverentsi tegevusprogrammi 

punkti 8.25, milles sätestatakse järgmist: 

„Aborti ei tuleks mingil juhul 

propageerida pereplaneerimise 

vahendina. [...] Soovimatute raseduste 

ennetamist tuleb alati pidada 

esmatähtsaks ning tuleb teha kõik selleks, 

et kaoks vajadus abordi järele. 

Soovimatult rasestunud naistel peaks 

olema takistamatu juurdepääs 

usaldusväärsele teabele ja kaastundlikule 

nõustamisele. Kõik tervishoiusüsteemi 

raames võetavad meetmed või 

muudatused, mis on seotud abortidega, 

tuleb vastu võtta riiklikul või kohalikul 

tasandil kooskõlas riigisisese õigusloome 

protsessiga.“; 

Or. en 

 

 


