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8.2.2017 A8-0018/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2001(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno am – písmeno a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1(am)a  tvrdí, že pri vykonávaní 

osobitných doložiek o zákaze nátlaku 

alebo donucovania vo veciach sexuálneho 

a reprodukčného zdravia dohodnutých na 

medzinárodnej konferencii v Káhire 

o populácii a rozvoji, ako aj právne 

záväzných medzinárodných nástrojov pre 

ľudské práva, acquis communautaire EÚ 

a politických kompetencií Únie v týchto 

veciach by Únia nemala poskytovať 

pomoc žiadnemu orgánu, organizácii ani 

programu, ktorý propaguje a podporuje 

riadenie akéhokoľvek konania, ktoré 

zahŕňa porušovanie takýchto ľudských 

práv, napríklad nútené potraty, nútenú 

sterilizáciu žien a mužov, určovanie 

pohlavia plodu s cieľom prenatálneho 

výberu pohlavia alebo infanticídu 

a náhradné materstvo, alebo sa podieľa 

na takomto riadení; 

  

Or. en 



 

AM\1116937SK.docx  PE598.455v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.2.2017 A8-0018/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2001(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno am – písmeno b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1(am)b  vyzýva Komisiu a ESVČ, 

aby plne rešpektovali výhrady národných 

vlád vyjadrené v príslušných 

medzinárodných zmluvách, dohovoroch 

a programoch, ktoré sa týkajú práv na 

sexuálne a reprodukčné zdravie; 

Or. en 



 

AM\1116937SK.docx  PE598.455v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.2.2017 A8-0018/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2001(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno am – písmeno c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1(am)c  opätovne potvrdzuje 

zvrchované právo každého štátu 

implementovať odporúčania akčného 

programu Medzinárodnej konferencie 

o populácii a rozvoji v Káhire alebo iné 

návrhy predložené v tomto uznesení 

v súlade s vlastnými vnútroštátnymi 

zákonmi a rozvojovými prioritami pri 

úplnom rešpektovaní náboženských 

a etických hodnôt a kultúrneho prostredia 

svojich národov a v súlade so všeobecne 

uznávanými medzinárodnými ľudskými 

právami; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2001(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno am – písmeno d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1(am)d  pripomína článok 8.25 

akčného programu Medzinárodnej 

konferencie o populácii a rozvoji, 

v ktorom sa uvádza, že: „V žiadnom 

prípade nemožno podporovať interrupciu 

ako metódu plánovaného rodičovstva. (...) 

Prevenciu neželaných tehotenstiev treba 

vždy považovať za najvyššiu prioritu 

a treba podniknúť všetky kroky na 

elimináciu využívania potratov. Ženy 

s neželaným tehotenstvom musia mať 

otvorený prístup k spoľahlivým 

informáciám a citlivému poradenstvu. 

Všetky opatrenia a zmeny v rámci 

zdravotného systému týkajúce sa potratu 

sa môžu uskutočňovať iba na štátnej 

alebo miestnej úrovni na základe 

legislatívneho systému štátu.“ 

Or. en 

 

 


