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BG Единство в многообразието BG 

10.3.2017 A8-0060/29 

Изменение  29 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30a. заявява по отношение на 

планирането и изпълнението на 

бюджета на ЕС за 2018 г., че при 

прилагане на специалните клаузи за 

забрана на принудата или 

подтикването по въпроси, свързани 

със сексуалното и репродуктивно 

здраве и аборта, договорени на 

проведената в Кайро Международна 

конференция за населението и 

развитието, както и на правно 

обвързващите международни 

инструменти за правата на човека, 

на достиженията на правото на ЕС и 

правомощията на политиката на ЕС 

в тази област, средствата от 

бюджета на ЕС или помощта на 

Съюза трябва да не се предоставят на 

органи, организации или програми, 

които насърчават, подкрепят или 

участват в управлението на 

действия, включващи нарушения на 

правата на човека, като например 

принудително прекратяване на 

бременност, насилствена 

стерилизация на жени и мъже, 

определяне на пола на ембриона, 

водещо до подбор на пола преди 

раждането или убийство на деца, 

както и сурогатно майчинство; 
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Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.3.2017 A8-0060/30 

Изменение  30 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30б. настоятелно призовава 

европейските институции при 

планирането и изпълнението на 

бюджета на ЕС за 2018 г. да зачитат 

изцяло резервите по отношение на 

сексуалното и репродуктивното 

здраве, абортите, сурогатното 

майчинство и определението за брака 

и семейството, изразени от 

националните правителства в 

съответните международни 

договори, конвенции и програми; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Изменение  31 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30в. приканва институциите на ЕС 

при планирането и изпълнението на 

бюджета на ЕС за 2018 г. да спазват 

напълно параграф 8.25 от програмата 

за действие на Международната 

конференция за населението и 

развитието, който гласи следното: 

„Абортът в никой случай не следва да 

се насърчава като метод за семейно 

планиране. (...) Превенцията на 

нежелана бременност трябва винаги 

да има най-висок приоритет и следва 

да бъдат положени всички усилия за 

премахване на необходимостта от 

аборти. Жените в положение на 

нежелана бременност следва да имат 

лесен достъп до надеждна 

информация и съчувствено 

консултиране. Всички свързани с 

аборта мерки или промени в рамките 

на здравната система могат да се 

определят единствено на национално 

или местно равнище в съответствие 

с националния законодателен 

процес.“; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Изменение  32 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30г. заявява, че при планирането и 

изпълнението на бюджета на ЕС за 

2018 г. Съюзът трябва да спазва член 

4, параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз, който гласи 

следното: „Съюзът зачита 

равенството на държавите членки 

пред Договорите, както и 

националната им идентичност, 

присъща на техните основни 

политически и конституционни 

структури, включително по 

отношение на местното и 

регионалното самоуправление. Той 

зачита съществените функции на 

държавата, и по-специално онези, 

които имат за цел да осигуряват 

нейната териториална цялост, да 

поддържат обществения ред и да 

опазват националната сигурност. По-

специално, националната сигурност 

остава единствено в рамките на 

отговорността на всяка държава 

членка.“; 

Or. en 

 

 


