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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0988/2015 
Linda McAvan 
Vystymosi komiteto vardu 

ES veiksmų plano d÷l lyčių lygyb÷s ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo 

srityje atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
17 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 17a. primygtinai teigia, kad ES ir 

valstybių narių teikiamai humanitarinei 

pagalbai netur÷tų būti taikomi kitų 

partnerių paramos teik÷jų nustatyti 

apribojimai, susiję su būtina medicinos 

pagalba, įskaitant ginkluotų konfliktų 

metu išprievartautų moterų ir mergaičių 

teisę į saugius abortus, tačiau šiai 

pagalbai tur÷tų būti taikoma tarptautin÷ 

humanitarin÷ teis÷; 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0988/2015 
Linda McAvan 
Vystymosi komiteto vardu 

ES veiksmų plano d÷l lyčių lygyb÷s ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo 

srityje atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
19 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. pripažįsta, kad sveikata – tai žmogaus 

teis÷; pabr÷žia, kad itin svarbi visuotin÷ 

galimyb÷ naudotis sveikatos apsauga ir 

priežiūra, įskaitant lytinę ir reprodukcinę 

sveikatą ir teises, kaip susitarta veiksmų 

programoje, priimtoje Tarptautin÷je 

konferencijoje gyventojų ir vystymosi 

klausimais, ir Pekino veiksmų programoje; 

atsižvelgdamas į tai ragina toliau d÷ti 

pastangas siekiant gerinti moterų prieigą 

prie sveikatos apsaugos, švietimo sveikatos 

klausimais, šeimos planavimo, n÷ščiųjų 

priežiūros ir seksualin÷s bei reprodukcin÷s 

sveikatos, visų pirma spręsti problemą d÷l 

didele dalimi nepasiekto 5 DVT d÷l 

gimdyvių sveikatos, taip pat mažinti 

naujagimių ir vaikų mirtingumą; atkreipia 

d÷mesį į gavus šią prieigą bus pasiekti visi 

su sveikata susiję vystymosi tikslai; 

atsižvelgdamas į tai itin teigiamai vertina 

2015 m. geguž÷s m÷n. Tarybos išvadas; 

19. pripažįsta, kad sveikata – tai žmogaus 

teis÷; pabr÷žia, kad itin svarbi visuotin÷ 

galimyb÷ naudotis sveikatos apsauga ir 

priežiūra, įskaitant lytinę ir reprodukcinę 

sveikatą ir teises, kaip susitarta veiksmų 

programoje, priimtoje Tarptautin÷je 

konferencijoje gyventojų ir vystymosi 

klausimais, ir Pekino veiksmų programoje; 

atsižvelgdamas į tai ragina toliau d÷ti 

pastangas siekiant gerinti moterų prieigą 

prie sveikatos apsaugos, švietimo sveikatos 

klausimais, šeimos planavimo, n÷ščiųjų 

priežiūros ir seksualin÷s bei reprodukcin÷s 

sveikatos, įskaitant saugias ir nemokamas 

abortų paslaugas, visų pirma spręsti 

problemą d÷l didele dalimi nepasiekto 5 

DVT d÷l gimdyvių sveikatos, taip pat 

mažinti naujagimių ir vaikų mirtingumą ir 

vengti labai rizikingų gimdymų; atkreipia 

d÷mesį į gavus šią prieigą bus pasiekti visi 

su sveikata susiję vystymosi tikslai; 

atsižvelgdamas į tai itin teigiamai vertina 

2015 m. geguž÷s m÷n. Tarybos išvadas; 

Or. en 
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