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10.3.2017 A8-0060/29 

Amendamentul  29 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 – Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30a. susține că, în ceea ce privește 

programarea și execuția bugetului UE 

2018, atunci când se aplică clauzele 

speciale privind interzicerea coerciției sau 

a constrângerii în materie de sănătate 

sexuală și reproductivă și de avort, 

convenite în cadrul Conferinței 

Internaționale de la Cairo privind 

Populația și Dezvoltarea, precum și 

instrumentele internaționale cu caracter 

obligatoriu privind drepturile omului, 

acquis-ul UE și competențele Uniunii în 

aceste chestiuni, Uniunea nu ar trebui să 

furnizeze asistență niciunei autorități, 

organizații și niciunui program care 

promovează, sprijină sau participă la 

gestionarea oricărei acțiuni care 

presupune încălcarea drepturilor omului, 

precum avortul coercitiv, sterilizarea 

forțată a femeilor și a bărbaților, 

determinarea sexului fetusului pentru a 

efectua selecția prenatală în funcție de 

sex sau a comite infanticid, precum și 

practica mamelor-surogat; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/30 

Amendamentul  30 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30b. îndeamnă instituțiile UE să respecte 

pe deplin, în cadrul programării și 

execuției bugetului UE 2018, rezervele 

formulate de guvernele naționale în 

tratatele, convențiile și programele 

internaționale respective față de 

drepturile în materie de sănătate sexuală 

și reproductivă, avort, practica mamelor-

surogat și definiția căsătoriei și a familiei; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Amendamentul  31 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30c. invită instituțiile UE ca, atunci când 

programează și execută bugetul UE 2018, 

să respecte pe deplin punctul 8.25 al 

Programului de acțiune al Conferinței 

Internaționale de la Cairo privind 

Populația și Dezvoltarea, care prevede 

următoarele: „În niciun caz avortul nu 

trebuie promovat ca metodă de planificare 

familială. [...] Prevenirea sarcinilor 

nedorite trebuie să reprezinte întotdeauna 

prima prioritate și ar trebui să se facă tot 

posibilul pentru a elimina necesitatea 

recurgerii la avort. Femeile cu sarcini 

nedorite ar trebui să aibă acces imediat la 

informații fiabile și la o consiliere plină 

de compasiune. Orice măsură sau 

schimbare cu privire la avort din sistemul 

de sănătate poate fi stabilită numai la 

nivel național și local, în conformitate cu 

procesul legislativ național.”; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Amendamentul  32 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureșan 

Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III 

2016/2323(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30d. susține că, atunci când programează 

și execută bugetul UE 2018, Uniunea este 

obligată să respecte articolul 4 alineatul 

(2) din tratatul privind Uniunea 

Europeană, care prevede următoarele: 

„Uniunea respectă egalitatea statelor 

membre în raport cu tratatele, precum și 

identitatea lor națională, inerentă 

structurilor lor fundamentale politice și 

constituționale, inclusiv în ceea ce 

privește autonomia locală și regională. 

Aceasta respectă funcțiile esențiale ale 

statului și, în special, pe cele care au ca 

obiect asigurarea integrității sale 

teritoriale, menținerea ordinii publice și 

apărarea securității naționale. În special, 

securitatea națională rămâne 

responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat 

membru.” 

Or. en 

 

 


