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8.2.2017 A8-0018/1 

Alteração  1 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades da UE para a 61.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 

Mulher 

2017/2001(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea a-M-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (a-M-A) Afirma que, no contexto da 

implementação de cláusulas específicas 

sobre a proibição da coerção ou pressão 

em matéria de saúde sexual e reprodutiva, 

acordadas na Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, 

realizada no Cairo, bem como dos 

instrumentos internacionais 

juridicamente vinculativos em matéria de 

direitos humanos, do acervo comunitário 

e das competências políticas da UE nestas 

matérias, não deve ser concedida ajuda da 

União às autoridades, organizações ou 

programas que promovam, apoiem ou 

participem na gestão de ações que 

envolvam violações dos direitos humanos, 

como o aborto coercivo, a esterilização 

forçada de mulheres e homens, a 

determinação do sexo na fase fetal, que 

dá lugar à seleção pré-natal do sexo, ou o 

infanticídio; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Alteração  2 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades da UE para a 61.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 

Mulher 

2017/2001(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea a-M-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (a-M-B) Exorta a Comissão e o 

SEAE a respeitarem plenamente as 

reservas emitidas pelos governos 

nacionais nos respetivos tratados, 

convenções e programas internacionais 

no que respeita aos direitos em matéria de 

saúde sexual e reprodutiva; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Alteração  3 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades da UE para a 61.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 

Mulher 

2017/2001(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea a-M-C) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (a-M-C) Reafirma, ainda, o direito 

soberano de cada país de aplicar as 

recomendações do Programa de Ação da 

Conferência Internacional do Cairo sobre 

População e Desenvolvimento (ICPD) ou 

outras propostas contidas na presente 

resolução, em sintonia com a legislação e 

as prioridades nacionais em matéria de 

desenvolvimento e garantindo o pleno 

respeito das várias religiões, valores éticos 

e origens culturais dos seus cidadãos, e 

em conformidade com os direitos 

humanos reconhecidos a nível 

internacional. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Alteração  4 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades da UE para a 61.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 

Mulher 

2017/2001(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea a-M-D) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (a-M-D) Recorda o ponto 8.25 do 

Programa de Ação da Conferência 

Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, que afirma o seguinte: 

“Em caso algum deve o aborto ser 

promovido como método de planeamento 

familiar. (...) Há que dar prioridade à 

prevenção de gravidezes não desejadas e 

fazer todos os possíveis para evitar a 

necessidade de um aborto. As mulheres 

com gravidezes não desejadas devem ter 

um acesso facilitado a informações fiáveis 

e a aconselhamento de apoio. Todas as 

medidas ou modificações relativas ao 

aborto no âmbito do sistema de saúde só 

poderão ser decididas a nível nacional ou 

local em conformidade com os 

procedimentos legislativos nacionais.” 

Or. en 

 

 


