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Tarkistus  1 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês 
Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0988/2015 
Linda McAvan 
kehitysvaliokunnan puolesta 

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan 

Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamisesta 

Päätöslauselmaesitys 
17 a kohta (uusi) 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. korostaa, että EU:n ja 

jäsenvaltioiden antamaan 

humanitaariseen apuun ei pitäisi soveltaa 

muiden kumppaniavunantajien asettamia 

rajoituksia, jotka koskevat välttämätöntä 

sairaanhoitoa, mukaan lukien 

mahdollisuus turvalliseen 

raskaudenkeskeytykseen silloin kun 

nainen tai tyttö on joutunut raiskauksen 

uhriksi aseellisessa konfliktissa, vaan sen 

sijaan olisi noudatettava kansainvälistä 

humanitaarista lainsäädäntöä; 

Or. en 
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Tarkistus  2 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0988/2015 
Linda McAvan 
kehitysvaliokunnan puolesta 

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan 

Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamisesta 

Päätöslauselmaesitys 
19 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. katsoo, että terveys on ihmisoikeus; 

painottaa, että on tärkeää edistää 

terveydenhuoltopalvelujen yleistä 

saatavuutta ja kattavuutta, mukaan lukien 

seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuolto ja 

siihen liittyvät oikeudet, kansainvälisen 

väestö- ja kehityskonferenssin 

toimintaohjelman sekä Pekingin 

toimintaohjelman mukaisesti; kehottaa 

tässä yhteydessä edelleen parantamaan 

naisten pääsyä terveyspalvelujen, 

terveyskasvatuksen, perhesuunnittelun, 

äitiyshuollon ja seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuollon piiriin 

erityisesti, koska odottavien äitien 

terveyden parantamista koskeva 

vuosituhattavoite 5 samoin kuin 

lapsikuolleisuuden vähentämistä koskeva 

tavoite ovat suurelta osin saavuttamatta; 

huomauttaa, että palvelujen saatavuus 

edistää kaikkien terveyteen liittyvien 

kehitystavoitteiden saavuttamista; 

suhtautuu tältä osin myönteisesti erityisesti 

toukokuussa 2015 annettuihin neuvoston 

päätelmiin; 

19. katsoo, että terveys on ihmisoikeus; 

painottaa, että on tärkeää edistää 

terveydenhuoltopalvelujen yleistä 

saatavuutta ja kattavuutta, mukaan lukien 

seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuolto ja 

siihen liittyvät oikeudet, kansainvälisen 

väestö- ja kehityskonferenssin 

toimintaohjelman sekä Pekingin 

toimintaohjelman mukaisesti; kehottaa 

tässä yhteydessä edelleen parantamaan 

naisten pääsyä terveyspalvelujen, 

terveyskasvatuksen, perhesuunnittelun, 

äitiyshuollon ja seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuollon, mukaan 

lukien turvalliset ja maksuttomat 

raskaudenkeskeytyspalvelut, piiriin 

erityisesti, koska odottavien äitien 

terveyden parantamista koskeva 

vuosituhattavoite 5 samoin kuin 

lapsikuolleisuuden vähentämistä koskeva 

tavoite ovat suurelta osin saavuttamatta ja 

koska on tärkeää välttää riskialttiita 

synnytyksiä; huomauttaa, että palvelujen 

saatavuus edistää kaikkien terveyteen 

liittyvien kehitystavoitteiden saavuttamista; 
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suhtautuu tältä osin myönteisesti erityisesti 

toukokuussa 2015 annettuihin neuvoston 

päätelmiin; 

Or. en 

 

 

 


