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10.3.2017 A8-0060/29 

Ændringsforslag  29 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. fastslår, hvad angår planlægningen 

og gennemførelsen af EU-budgettet for 

2018, at det ved gennemførelsen af de 

specifikke klausuler om forbud mod pres 

eller tvang i spørgsmål om seksuel og 

reproduktiv sundhed og abort, som der 

opnåedes enighed om i Kairo under den 

internationale konference om befolkning 

og udvikling, såvel som gennemførelsen 

af internationalt juridisk bindende 

menneskerettighedskonventioner og 

gældende EU-ret samt udøvelsen af EU's 

beføjelser på disse områder, ikke er tilladt, 

at midler fra Unionens budget eller 

Unionens bistand ydes til myndigheder, 

organisationer eller programmer, der 

fremmer, støtter eller deltager i 

forvaltningen af tiltag, der indebærer 

sådanne menneskerettighedskrænkelser 

som tvungen abort, tvangssterilisation af 

kvinder og mænd, kønsbestemmelse af 

fostre med henblik på prænatal 

kønsselektion og barnemord eller 

surrogatmoderskab; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/30 

Ændringsforslag  30 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30b. opfordrer indtrængende EU-

institutionerne til, i forbindelse med 

planlægningen og gennemførelsen af EU-

budgettet for 2018, fuldt ud at respektere 

de forbehold med hensyn til seksuel og 

reproduktiv sundhed, abort, 

surrogatmoderskab samt definitionen af 

ægteskab og familie, som der er givet 

udtryk for af nationale regeringer i de 

berørte internationale traktater, 

konventioner og programmer; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Ændringsforslag  31 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30c. opfordrer EU-institutionerne til, i 

forbindelse med planlægningen og 

gennemførelsen af EU-budgettet for 2018, 

fuldt ud at respektere punkt 8.25 i 

handlingsplanen fra den internationale 

konference om befolkning og udvikling, 

der indeholder følgende udsagn: "Abort 

bør under ingen omstændigheder nyde 

fremme som familieplanlægningsmetode. 

(...) Forebyggelse af uønskede graviditeter 

skal altid gives højeste prioritet, og der 

bør gøres en målrettet indsats for at 

eliminere behovet for abort. Kvinder, der 

bliver udsat for uønskede graviditeter, bør 

have let adgang til pålidelige oplysninger 

og medfølende rådgivning. Enhver 

foranstaltning eller ændring i forbindelse 

med abort inden for sundhedssystemet 

kan kun bestemmes på nationalt plan 

eller lokalt plan i henhold til den 

nationale lovgivningsprocedure." 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Ændringsforslag  32 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Retningslinjer for budgettet for 2018 – Sektion III 

2016/2323(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30d. fastslår, at Unionen i forbindelse 

med planlægningen og gennemførelsen af 

EU-budgettet for 2018 skal overholde 

artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Union, der indeholder 

følgende udsagn: "Unionen respekterer 

medlemsstaternes lighed over for 

traktaterne samt deres nationale identitet, 

som den kommer til udtryk i deres 

grundlæggende politiske og 

forfatningsmæssige strukturer, herunder 

regionalt og lokalt selvstyre. Den 

respekterer deres centrale statslige 

funktioner, herunder sikring af statens 

territoriale integritet, opretholdelse af lov 

og orden samt beskyttelse af den nationale 

sikkerhed. Navnlig forbliver den nationale 

sikkerhed den enkelte medlemsstats 

eneansvar." 

Or. en 

 

 


