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Изменение  1 

Малин Бьорк, Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг, Марина Албиол Гусман, Лола 

Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Пабло 

Иглесиас, Таня Гонсалес Пеняс, Анхела Валина, Лидия Сенра Родригес, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Патрик 

Льо Ярик, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Николаос 

Хундис, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0988/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и 

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. настоятелно призовава  

предоставянето на хуманитарна 

помощ от ЕС и държавите членки да 

не бъде обвързвано с ограничения, 

налагани от други донори партньори 

по отношение на необходимото 

медицинско обслужване, включително 

достъпа до безопасен аборт за жени и 

момичета, които са жертва на 

изнасилване по време на въоръжени 

конфликти, а вместо това да се 

спазват разпоредбите на  

международното хуманитарно право; 

Or. en 
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Изменение  2 

Малин Бьорк, Стелиос Кулоглу, Сабине Льозинг, Марина Албиол Гусман, Лола 

Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Пабло 

Иглесиас, Таня Гонсалес Пеняс, Анхела Валина, Лидия Сенра Родригес, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, 

Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Патрик Льо Ярик, Жуан 

Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Николаос Хундис, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0988/2015 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и 

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. признава, че здравето е едно от 

правата на човека; подчертава 

значението на всеобщия достъп до 

здравеопазване и здравно осигуряване, 

включително сексуално и 

репродуктивно здраве и права, както е 

договорено в програмата за действие на 

Международната конференция за 

населението и развитието и Пекинската 

платформа за действие; във връзка с 

това призовава да се положат 

допълнителни усилия за подобряване на 

достъпа на жените до здравеопазване и 

здравно образование, семейно 

планиране, пренатални грижи, 

сексуално и репродуктивно здраве, по-

специално с цел постигане на ЦХР 5 за 

майчиното здраве, която все още до 

голяма степен не е реализирана, 

включително намаляване на детската 

смъртност; отбелязва, че осигуряването 

на достъп допринася за постигането на 

всички свързани със здравето цели за 

развитие; в тази връзка приветства по-

19. признава, че здравето е едно от 

правата на човека; подчертава 

значението на всеобщия достъп до 

здравеопазване и здравно осигуряване, 

включително сексуално и 

репродуктивно здраве и права, както е 

договорено в програмата за действие на 

Международната конференция за 

населението и развитието и Пекинската 

платформа за действие; във връзка с 

това призовава да се положат 

допълнителни усилия за подобряване на 

достъпа на жените до здравеопазване и 

здравно образование, семейно 

планиране, пренатални грижи, 

сексуално и репродуктивно здраве, 

включително безопасни и безплатни 

услуги за аборт, по-специално с цел 

постигане на ЦХР 5 за майчиното 

здраве, която все още до голяма степен 

не е реализирана, включително 

намаляване на детската смъртност и 

избягване на високо рискови 

раждания; отбелязва, че осигуряването 
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специално заключенията на Съвета от 

май 2015 г.; 

на достъп допринася за постигането на 

всички свързани със здравето цели за 

развитие; в тази връзка приветства по-

специално заключенията на Съвета от 

май 2015 г.; 

Or. en 

 

 


