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10.3.2017 A8-0060/29 

Tarkistus  29 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 a. vahvistaa unionin vuoden 2018 

talousarvion ohjelmasuunnittelun ja 

täytäntöönpanon yhteydessä, että 

sovellettaessa Kairon kansainvälisessä 

väestö- ja kehityskonferenssissa sovittuja 

lausekkeita pakottamisen ja yllyttämisen 

kieltämisestä seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskevissa asioissa 

sekä oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä 

ihmisoikeusasiakirjoja, EU:n säännöstöä 

ja unionin poliittista toimivaltaa näissä 

asioissa, unionin talousarviosta ei saa 

myöntää rahoitusta eikä unionin tukea 

saa myöntää sellaiselle viranomaiselle, 

organisaatiolle tai ohjelmalle, joka edistää 

tai tukee sellaisten toimien hallinnointia, 

joihin liittyy pakkoabortoinnin, miesten ja 

naisten vastentahtoisen sterilisoinnin, 

raskaudenaikaiseen sukupuolen valintaan 

tai lapsenmurhaan johtavan sikiön 

sukupuolen määrittämisen tai 

kohdunvuokrauksen kaltaisia 

ihmisoikeusloukkauksia, tai joka 

osallistuu tällaisten toimien 

hallinnointiin; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/30 

Tarkistus  30 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 b. kehottaa unionin toimielimiä 

kunnioittamaan unionin vuoden 2018 

talousarvion ohjelmasuunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa täysimääräisesti 

seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 

liittyviä oikeuksia, aborttia, 

kohdunvuokrausta, sekä avioliiton ja 

perheen määritelmää koskevia varauksia, 

joita kansalliset hallitukset ovat esittäneet 

asiaa koskevissa kansainvälisissä 

sopimuksissa, yleissopimuksissa ja 

ohjelmissa; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Tarkistus  31 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 c. kehottaa unionin toimielimiä 

noudattamaan unionin vuoden 2018 

talousarvion ohjelmasuunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa täysimääräisesti 

kansainvälisen väestö- ja 

kehityskonferenssin toimintaohjelman 

8.25 kohtaa, jossa todetaan, että aborttia 

ei saa missään tapauksessa edistää 

perhesuunnittelun keinona, vaan (...) 

raskauksien ennalta ehkäiseminen on 

aina asetettava etusijalle ja pyrittävä 

kaikin tavoin välttämään abortin tarve, 

että naisille, jotka ovat tahtomattaan 

raskaana, on oltava helposti saatavilla 

olevaa luotettavaa tietoa ja myötätuntoista 

neuvontaa ja että kaikki 

terveydenhoitojärjestelmissä toteutettavat 

abortteihin liittyvät toimenpiteet tai 

muutokset voidaan määrittää vain 

kansallisella tai paikallisella tasolla 

kansallisen lainsäätämisjärjestyksen 

mukaisesti; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Tarkistus  32 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 d. toteaa, että unionin on vuoden 2018 

talousarvionsa ohjelmasuunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa noudatettava 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

4 artiklan 2 kohtaa, jossa todetaan 

seuraavaa: ”Unioni kunnioittaa 

jäsenvaltioiden tasa-arvoa 

perussopimuksia sovellettaessa sekä 

niiden kansallista identiteettiä, joka on 

olennainen osa niiden poliittisia ja 

valtiosäännön rakenteita, myös 

alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 

osalta. Se kunnioittaa keskeisiä valtion 

tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 

tavoitteena on valtion alueellisen 

koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 

järjestyksen ylläpitäminen sekä 

kansallisen turvallisuuden takaaminen. 

Erityisesti kansallinen turvallisuus säilyy 

yksinomaan kunkin jäsenvaltion 

vastuulla.”; 

Or. en 

 

 


