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8.2.2017 A8-0018/1 

Amendement  1 

Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de 

vrouw 

2017/2001(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter am bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (am bis) meent dat, bij de toepassing 

van de specifieke bepalingen inzake het 

verbod op dwang of verplichting in 

seksuele en reproductieve 

gezondheidskwesties die zijn 

overeengekomen tijdens de Internationale 

Conferentie van Caïro over bevolking en 

ontwikkeling, alsook van de wettelijk 

bindende internationale 

mensenrechteninstrumenten, het acquis 

communautaire van de EU en de 

beleidsbevoegdheden van de Unie op dit 

gebied, geen steun van de Unie mag 

worden verleend aan overheden, 

organisaties of programma's die zich 

bezighouden met de bevordering, 

ondersteuning of deelname in het beheer 

van activiteiten waarbij schendingen van 

mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld 

in de vorm van gedwongen abortus, 

gedwongen sterilisatie van vrouwen en 

mannen, bepaling van het geslacht van de 

foetus met prenatale geslachtsselectie of 

infanticide als gevolg en 

draagmoederschap; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Amendement  2 

Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de 

vrouw 

2017/2001(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter am ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (am ter) verzoekt de Commissie en 

de EDEO met klem om de bedenkingen 

die nationale regeringen hebben geuit ten 

aanzien van seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten in internationale 

verdragen, conventies en programma's, 

volledig te respecteren; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Amendement  3 

Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de 

vrouw 

2017/2001(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter am quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (am quater) herbevestigt voorts dat 

ieder land het soevereine recht heeft de 

aanbevelingen van het actieprogramma 

dat is aangenomen op de in Caïro 

gehouden Internationale Conferentie over 

Bevolking en Ontwikkeling (ICPD-

Actieprogramma) of andere voorstellen 

uit deze resolutie conform nationale 

wetten en ontwikkelingsprioriteiten ten 

uitvoer te leggen, volledig rekening 

houdend met de verschillende religieuze 

en ethische waarden en culturele 

achtergronden van zijn volk, en in 

overeenstemming met universeel erkende 

mensenrechten; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Amendement  4 

Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de 

vrouw 

2017/2001(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter am quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (am quinquies) herinnert aan § 8.25 

van het Actieprogramma van de 

Internationale Conferentie over bevolking 

en ontwikkeling, waarin het volgende 

wordt verklaard: "Abortus mag onder 

geen beding worden gepropageerd als een 

methode voor gezinsplanning. [...] 

Voorkoming van ongewenste 

zwangerschap moet altijd de eerste 

prioriteit blijven en alles moet in het werk 

gesteld worden om de noodzaak tot 

abortus uit te bannen. Vrouwen die 

ongewenst zwanger zijn moeten 

gemakkelijk toegang hebben tot 

betrouwbare informatie en begripvolle 

hulpverlening. Uitsluitend op nationaal of 

lokaal niveau en overeenkomstig het 

nationale wetgevingsproces kan worden 

besloten over maatregelen of wijzigingen 

inzake abortus binnen het zorgstelsel."; 

Or. en 

 

 


