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8.2.2017 A8-0018/1 

Predlog spremembe  1 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prednostne naloge EU za 61. zasedanje Komisije ZN za položaj žensk 

2017/2001(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1(am) a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1(am)a  naj zatrdi, da pri izvajanju 

posebnih klavzul o prepovedi prisile na 

področju spolnega in reproduktivnega 

zdravja, dogovorjenih na Mednarodni 

konferenci o prebivalstvu in razvoju v 

Kairu, ter pravno zavezujočih 

mednarodnih instrumentov človekovih 

pravic, pravnega reda Evropske unije in 

političnih pristojnosti Unije na tem 

področju Unija ne bi smela zagotavljati 

pomoči nobeni vladi, organizaciji ali 

programu, ki spodbuja ali podpira 

dejanja, ki vključujejo kršenje človekovih 

pravic, kot so prisilni splav, prisilna 

sterilizacija žensk in moških, določanje 

spola zarodka za izbiro spola pred 

rojstvom, detomor ali nadomestno 

materinstvo, oziroma sodeluje pri 

njihovem upravljanju; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.2.2017 A8-0018/2 

Predlog spremembe  2 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prednostne naloge EU za 61. zasedanje Komisije ZN za položaj žensk 

2017/2001(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1(am) b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1(am)b  naj pozove Komisijo in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

v celoti spoštujeta pomisleke v zvezi 

pravicami na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja, ki so jih 

nacionalne vlade izrazile v mednarodnih 

pogodbah, konvencijah in programih, ki 

obravnavajo to tematiko; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Predlog spremembe  3 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prednostne naloge EU za 61. zasedanje Komisije ZN za položaj žensk 

2017/2001(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1(am) c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1(am)c  naj ponovno potrdi, da ima 

vsaka država suvereno pravico do 

izvajanja priporočil akcijskega programa 

z Mednarodne konference o prebivalstvu 

in razvoju, ki je potekala v Kairu, ali 

drugih predlogov iz te resolucije, v skladu 

z nacionalno zakonodajo in razvojnimi 

prednostnimi nalogami ob popolnem 

spoštovanju različnih verskih in etičnih 

vrednot ter kulturnega ozadja prebivalcev 

ter v skladu s splošno priznanimi 

mednarodnimi človekovimi pravicami; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Predlog spremembe  4 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prednostne naloge EU za 61. zasedanje Komisije ZN za položaj žensk 

2017/2001(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1(am) d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1(am)d  naj opozori na člen 8.25 

akcijskega programa Mednarodne 

konference o prebivalstvu in razvoju, v 

katerem je navedeno, da se splav v 

nobenem primeru ne sme spodbujati kot 

metoda načrtovanja družine in da je treba 

največjo prednost nameniti preprečevanju 

neželenih nosečnosti in si nadvse 

prizadevati za to, da splav ne bi bil 

potreben; da bi morale imeti nosečnice, ki 

niso želele zanositi, enostaven dostop do 

zanesljivih informacij in razumevajočega 

svetovanja; da se lahko vsak ukrep ali 

sprememba, povezana s splavom v okviru 

zdravstvenega sistema, določi na 

nacionalni ali lokalni ravni le v skladu z 

nacionalnim zakonodajnim procesom; 

Or. en 

 

 


