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2017/2001(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1(am)a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1(am)a Jasserixxu li, fl-implimentazzjoni 

ta’ klawżoli speċifiċi dwar il-projbizzjoni 

tal-koerċizzjoni jew l-obbligu fi 

kwistjonijiet tas-saħħa sesswali u 

riproduttiva miftiehma fil-Konferenza tal-

Kajr dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, kif 

ukoll l-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem 

legalment vinkolanti, l-acquis 

communautaire tal-UE u l-kompetenzi 

tal-politika tal-Unjoni f’dawn il-

kwistjonijiet, l-assistenza tal-Unjoni 

m’għandhiex tiġi provduta lill-

awtoritajiet, organizzazzjonijiet jew 

programmi li jippromwovu, jappoġġaw 

jew jipparteċipaw fi kwalunkwe azzjoni li 

tinvolvi abbużi tad-drittijiet tal-bniedem 

bħal pereżempju abort koerċittiv, 

sterilizzazzjoni furzata tan-nisa jew tal-

irġiel, u l-iddeterminar tas-sess tal-fetu li 

jwassal għal għażliet abbażi tas-sess tat-

tarbija jew għal infantiċidju; 

  

Or. en 
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 1(am)b Iħeġġu lill-Kummissjoni u lill-

SEAE jirrispettaw bis-sħiħ ir-riżervi 

rigward id-drittijiet tas-saħħa sesswali u 

riproduttiva li esprimew il-gvernijiet 

nazzjonali fit-trattati, konvenzjonijiet u 

programmi internazzjonali konċernati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1(am)c Jaffermaw mill-ġdid ulterjorment 

id-dritt sovran ta’ kull pajjiż li 

jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-

Konferenza Internazzjonali tal-Kajr dwar 

il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD), il-

Programm ta’ Azzjoni jew proposti oħra 

f’din ir-riżoluzzjoni, konsistenti ma’ 

liġijiet nazzjonali u prijoritajiet ta’ 

żvilupp, u fir-rispett sħiħ tad-diversi valuri 

reliġjużi u etiċi u tal-kuntesti kulturali tal-

popolazzjoni tiegħu, u f’konformità mad-

drittijiet tal-bniedem internazzjonali 

magħrufa universalment; 

  

Or. en 
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 1(am)d Ifakkar li l-paragrafu 8.25 tal-

Programm ta’ Azzjoni tal-Konferenza 

Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-

Iżvilupp jgħid: 'Fl-ebda każ l-abort 

m'għandu jiġi promoss bħala metodu ta' 

ppjanar tal-familja. (...) Il-prevenzjoni tat-

tqala mhux mixtieqa trid dejjem tingħata 

l-ogħla prijorità u għandu jsir kull sforz 

biex tiġi eliminata l-ħtieġa għall-abort. 

In-nisa li jkollhom tqala mhux mixtieqa 

għandu jkollhom aċċess faċli għal 

informazzjoni affidabbli u servizz ta’ 

pariri b’kumpassjoni. Kwalunkwe miżura 

jew bidla relatata mal-abort fis-sistema 

tas-saħħa tista’ tiġi determinata biss fil-

livell nazzjonali jew lokali skont il-proċess 

leġiżlattiv nazzjonali.'; 

Or. en 

 

 


