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 17a. opfordrer indtrængende til, at EU's 

og medlemsstaternes levering af bistand 

ikke bør underlægges restriktioner indført 

af andre partnerdonorer vedrørende 

nødvendig lægelig behandling, herunder 

adgang til sikre aborter for kvinder og 

piger, der er ofre for voldtægt i 

forbindelse med væbnede konflikter, men 

i stedet bør være i overensstemmelse med 

den humanitære folkeret; 

Or. en 
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19. anerkender, at sundhed er en 

menneskerettighed; fremhæver 

betydningen af universel adgang til 

sundhedspleje og sygesikring, herunder til 

seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder, som der er indgået aftale om i 

overensstemmelse med 

handlingsprogrammet fra den 

internationale konference om befolkning 

og udvikling og 

Beijinghandlingsprogrammet; opfordrer i 

denne henseende til en yderligere indsats 

for at øge kvinders adgang til sundhed og 

sundhedsoplysning, familieplanlægning, 

svangerskabsrådgivning samt seksuel og 

reproduktiv sundhed, især for at tage hånd 

om det stort set uopfyldte udviklingsmål 5 

om mødres sundhed, herunder nedbringelse 

af spædbørns- og børnedødeligheden; 

påpeger, at en sådan adgang vil bidrage til 

opfyldelsen af alle de sundhedsrelaterede 

udviklingsmål; glæder sig i denne 

forbindelse navnlig over Rådets 

konklusioner af maj 2015; 

19. anerkender, at sundhed er en 

menneskerettighed; fremhæver 

betydningen af universel adgang til 

sundhedspleje og sygesikring, herunder til 

seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder, som der er indgået aftale om i 

overensstemmelse med 

handlingsprogrammet fra den 

internationale konference om befolkning 

og udvikling og 

Beijinghandlingsprogrammet; opfordrer i 

denne henseende til en yderligere indsats 

for at øge kvinders adgang til sundhed og 

sundhedsoplysning, familieplanlægning, 

svangerskabsrådgivning samt seksuel og 

reproduktiv sundhed, herunder sikre og 

gratis abortydelser, især for at tage hånd 

om det stort set uopfyldte udviklingsmål 5 

om at mindske mødredødeligheden, 

herunder at mindske spædbørns- og 

børnedødelighed og undgå 

højrisikofødsler; påpeger, at en sådan 

adgang vil bidrage til opfyldelsen af alle de 

sundhedsrelaterede udviklingsmål; glæder 

sig i denne forbindelse navnlig over Rådets 
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konklusioner af maj 2015; 

Or. en 

 

 

 


