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SV Förenade i mångfalden SV 

8.2.2017 A8-0018/1 

Ändringsförslag  1 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2001(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1(am)a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1(am)a. Europaparlamentet hävdar 

att EU vid genomförandet av de särskilda 

klausulerna om förbud mot påtryckningar 

eller tvång i sexuella och reproduktiva 

hälsofrågor, som man enades om vid den 

internationella konferensen om 

befolkning och utveckling i Kairo, liksom 

av rättsligt bindande internationella 

människorättsinstrument, EU:s regelverk 

och unionens politiska behörighet i dessa 

frågor, inte bör ge bistånd till någon 

myndighet, organisation eller program 

som främjar, stöder eller deltar i 

förvaltningen av åtgärder som innefattar 

människorättskränkningar, såsom 

tvångsabort, tvångssterilisering av 

kvinnor och män, fastställande av fostrets 

kön som leder till könsselektiva aborter 

eller barnamord och surrogatmoderskap. 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Ändringsförslag  2 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2001(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1(am)b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1(am)b. Europaparlamentet 

uppmanar kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att fullt ut respektera de 

reservationer avseende sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter som 

uttryckts av de nationella regeringarna i 

de berörda internationella fördragen, 

konventionerna och programmen. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Ändringsförslag  3 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2001(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1(am)c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1(am)c. Europaparlamentet 

bekräftar återigen varje lands suveräna 

rätt att genomföra rekommendationerna i 

handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om 

befolkning och utveckling i Kairo eller 

andra förslag i denna resolution, i linje 

med nationella lagar och 

utvecklingsprioriteringar, med full respekt 

för olika religiösa och etiska värden och 

kulturella bakgrunder hos dess 

befolkning, och i enlighet med allmänt 

erkända internationella mänskliga 

rättigheter. 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Ändringsförslag  4 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2001(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 1(am)d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1(am)d. Europaparlamentet 

påminner om punkt 8.25 i 

handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om 

befolkning och utveckling, där det anges 

att abort under inga omständigheter bör 

främjas som en familjeplaneringsmetod 

och att förebyggande av oönskade 

graviditeter alltid måste ges högsta 

prioritet och att man ska göra sitt yttersta 

för att undanröja behovet av abort. Vidare 

anges att kvinnor som är oönskat gravida 

bör ha enkel tillgång till pålitlig 

information och medkännande 

rådgivning och att alla åtgärder eller 

förändringar som rör abort inom hälso- 

och sjukvårdssystemet endast får beslutas 

på nationell eller lokal nivå i enlighet med 

nationella lagstiftningsförfaranden. 

Or. en 

 

 


