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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0018/1 

Módosítás  1 

Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások 

2017/2001(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 am a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1ama)  jelentse ki, hogy a szexuális és 

reproduktív egészséggel kapcsolatos 

kérdésekben az erőszak vagy kényszer 

tilalmáról szóló, a kairói nemzetközi 

népesedési és fejlesztési konferencián 

(ICPD) megállapított különleges 

záradékok, továbbá a jogilag kötelező 

erejű nemzetközi emberi jogi eszközök és 

az uniós vívmányok alkalmazása, 

valamint az Unió e területekre vonatkozó 

politikai hatásköreinek gyakorlása 

keretében nem nyújtható uniós támogatás 

olyan hatóság, szervezet vagy program 

számára, amely olyan tevékenység 

irányítását mozdítja elő vagy támogatja, 

illetve olyan tevékenység irányításában 

vesz részt, amely olyan emberi jogi 

jogsértésekkel jár, mint a 

kényszerabortusz, a nők és férfiak 

kényszersterilizációja, a magzat nemének 

megállapítása, ha az a nem születés előtti 

megválasztásához vagy 

gyermekgyilkossághoz vezet; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Módosítás  2 

Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások 

2017/2001(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 am b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1amb)  sürgesse a Bizottságot és az EKSZ-

t, hogy teljes mértékben tartsák 

tiszteletben a nemzeti kormányok által a 

vonatkozó nemzetközi szerződésekben, 

egyezményekben és programokban a 

szexuális és reproduktív egészséggel és 

jogokkal kapcsolatban megfogalmazott 

fenntartásokat; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Módosítás  3 

Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások 

2017/2001(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 am c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1amc)  újfent erősítse meg az egyes 

országok szuverén jogát a kairói 

népesedési és fejlesztési konferencia 

cselekvési programja ajánlásainak vagy 

más, az ebben az állásfoglalásban foglalt 

javaslatoknak a nemzeti jogszabályokkal 

és fejlesztési prioritásokkal összhangban, 

a különböző vallási és erkölcsi értékeket 

és polgáraik kulturális hátterét teljes 

mértékben tiszteletben tartva, valamint a 

nemzetközileg elismert emberi jogoknak 

megfelelően történő végrehajtására; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Módosítás  4 

Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások 

2017/2001(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 am d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1amd)  emlékeztessen a nemzetközi 

népesedési és fejlesztési konferencia 

cselekvési programjának 8.25. pontjára, 

amely kimondja, hogy: „Semmilyen 

esetben sem népszerűsíthető az abortusz a 

családtervezés egy módjaként. (...) A nem 

kívánt terhesség megelőzésének 

mindenkor prioritást kell élveznie, és 

mindent meg kell tenni annak érdekében, 

hogy ne legyen szükség abortuszra. A nem 

kívánt terhességgel érintett nők számára 

azonnali hozzáférést kell biztosítani a 

megbízható tájékoztatáshoz és az 

együttérző tanácsadáshoz. Az 

egészségügyi rendszeren belül az 

abortusszal kapcsolatos minden 

intézkedés vagy változtatás kizárólag 

nemzeti vagy helyi szinten, a nemzeti 

jogalkotási eljárás szerint határozható 

meg.”; 

Or. en 

 

 


