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10.3.2017 A8-0060/29 

Ändringsförslag  29 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30a. När det gäller programplaneringen 

och genomförandet av EU:s budget för 

2018 hävdar Europaparlamentet 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 de rättsligt bindande internationella 

människorättsinstrumenten, EU:s 

regelverk och unionens politiska 

behörighet i dessa frågor, inte bör ge 

medel från EU-budgeten eller EU-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 surrogatmödraskap. 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/30 

Ändringsförslag  30 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30b. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck EU-institutionerna att vid 

programplaneringen och genomförandet 

av EU:s budget för 2018 till fullo 

respektera de reservationer avseende 

sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter, abort, surrogatmödraskap och 

definitionen av äktenskap och familj, som 

uttryckts av de nationella regeringarna i 

de berörda internationella fördragen, 

konventionerna och programmen. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Ändringsförslag  31 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30c. Europaparlamentet uppmanar EU-

institutionerna att vid planeringen och 

genomförandet av EU:s budget för 2018 

till fullo respektera punkt 8.25 i 

handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om 

befolkning och utveckling, i vilken 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 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Ändringsförslag  32 

Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen 

2016/2323(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30d. Europaparlamentet hävdar att 

unionen i samband med planeringen och 

genomförandet av EU:s budget för 2018 

måste respektera artikel 4.2 i fördraget om 

Europeiska unionen i vilken följande 

anges: ”Unionen ska respektera 

medlemsstaternas likhet inför fördragen 

samt deras nationella identitet, som 

kommer till uttryck i deras politiska och 

konstitutionella grundstrukturer, 

inbegripet det lokala och regionala 

självstyret. Den ska respektera deras 

väsentliga statliga funktioner, särskilt 

funktioner vars syfte är att hävda deras 

territoriella integritet, upprätthålla lag 

och ordning och skydda den nationella 

säkerheten. I synnerhet ska den 

nationella säkerheten också i 

fortsättningen vara varje medlemsstats 

eget ansvar.” 

Or. en 

 

 


