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8.2.2017 A8-0018/1 

Amendamentul  1 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor 

2017/2001(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 (am) a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1(am)a  susține că, atunci când se 

aplică clauzele speciale privind 

interzicerea coerciției sau a constrângerii 

în materie de sănătate sexuală și 

reproductivă, convenite în cadrul 

Conferinței Internaționale de la Cairo 

privind Populația și Dezvoltarea, precum 

și instrumentele internaționale cu 

caracter obligatoriu privind drepturile 

omului, acquis-ului UE și competențele 

politice ale Uniunii în această privință, 

Uniunea nu ar trebui să furnizeze 

asistență niciunei autorități, organizații 

sau niciunui program care promovează, 

sprijină sau participă la gestionarea 

oricărei acțiuni care implică abuzuri 

asupra drepturilor omului, precum 

avortul coercitiv, sterilizarea forțată a 

femeilor și a bărbaților, determinarea 

sexului fetusului care duce la selecția 

prenatală în funcție de sex sau la 

infanticid, precum și practica mamelor-

surogat; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Amendamentul  2 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor 

2017/2001(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 (am) b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1(am)b  îndeamnă Comisia și SEAE 

să respecte pe deplin rezervele exprimate 

de guvernele naționale în ceea ce privește 

drepturile de sănătate sexuală și 

reproductivă în tratatele, convențiile și 

programele internaționale respective; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Amendamentul  3 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor 

2017/2001(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 (am) c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1(am)c  reafirmă, totodată, dreptul 

suveran al fiecărei țări de a pune în 

practică recomandările conținute în 

Programul de acțiune al Conferinței 

Internaționale pentru Populație și 

Dezvoltare (ICPD) sau alte propuneri din 

prezenta rezoluție, în conformitate cu 

legile naționale și cu prioritățile de 

dezvoltare, respectând deplin diferitele 

religii, valori etice și medii culturale ale 

poporului său și în conformitate cu 

drepturile internaționale ale omului 

universal recunoscute; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Amendamentul  4 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor 

2017/2001(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 (am) d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1(am)d  reamintește punctul 8.25 

din Programul de acțiune al Conferinței 

Internaționale pentru Populație și 

Dezvoltare, care afirmă că: „În niciun caz 

avortul nu trebuie promovat ca metodă de 

planificare familială. (...) Prevenirea 

sarcinilor nedorite trebuie să fie 

întotdeauna cea mai mare prioritate și ar 

trebui să se facă totul pentru a elimina 

necesitatea recurgerii la avort. Femeile cu 

sarcini nedorite ar trebui să aibă acces 

imediat la informații de încredere și la 

consiliere plină de înțelegere. Orice 

măsuri sau modificări relative la avort în 

cadrul sistemului de sănătate nu pot fi 

adoptate decât la nivel național sau local, 

în conformitate cu procesul legislativ 

național.”; 

Or. en 

 

 


