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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0988/2015 
Linda McAvan 
Attīstības komitejas vārdā 
par ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm 
attīstības sadarbībā atjaunošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 
17.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a. uzstāj, ka ES un tās dalībvalstu 

sniegtajai humānajai palīdzībai nebūtu 

jāpiemēro citu līdzekĜu devēju noteikti 

ierobežojumi attiecībā uz nepieciešamo 

medicīnisko palīdzību, cita starpā, drošu 

abortu pieejamību sievietēm un meitenēm, 

kas kĜuvušas par izvarošanas upuri 

bruĦotos konfliktos, bet gan būtu jāievēro 

starptautiskās humanitārās tiesības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0988/2015 
Linda McAvan 
Attīstības komitejas vārdā 
par ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm 
attīstības sadarbībā atjaunošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 
19. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atzīst veselību par vienu no 
cilvēktiesībām; uzsver, ka ir svarīga 
vispārēja piekĜuve veselības aprūpei un 
apdrošināšanai, ieskaitot seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpi un tiesības, 
par ko tika panākts vienots viedoklis 
saskaĦā ar Starptautiskās konferences par 
iedzīvotājiem un attīstību rīcības 
programmu un Pekinas Rīcības platformu; 
šajā saistībā aicina turpināt centienus 
uzlabot sieviešu piekĜuvi veselības aprūpei 
un veselības izglītībai, ăimenes plānošanai, 
pirmsdzemdību aprūpei un seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai, proti, pievērsties 
plašā mērā nesasniegtajam TAM 5 
attiecībā uz mātes veselības aprūpi, 
ieskaitot bērnu un zīdaiĦu mirstības 
samazināšanu; norāda, ka minētā piekĜuve 
palīdz sasniegt visus ar veselību saistītos 
attīstības mērėus; šajā saistībā atzinīgi 
vērtē jo īpaši Padomes 2015. gada maija 
secinājumus; 

19. atzīst veselību par vienu no 
cilvēktiesībām; uzsver, ka ir svarīga 
vispārēja piekĜuve veselības aprūpei un 
apdrošināšanai, ieskaitot seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpi un tiesības, 
par ko tika panākts vienots viedoklis 
saskaĦā ar Starptautiskās konferences par 
iedzīvotājiem un attīstību rīcības 
programmu un Pekinas Rīcības platformu; 
šajā saistībā aicina turpināt centienus 
uzlabot sieviešu piekĜuvi veselības aprūpei 
un veselības izglītībai, ăimenes plānošanai, 
pirmsdzemdību aprūpei un seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai, ieskaitot drošus 
un bezmaksas abortu pakalpojumus, proti, 
pievērsties plašā mērā nesasniegtajam 
TAM 5 attiecībā uz mātes veselības aprūpi, 
ieskaitot bērnu un zīdaiĦu mirstības 
samazināšanu un augsta riska dzemdību 

novēršanu; norāda, ka minētā piekĜuve 
palīdz sasniegt visus ar veselību saistītos 
attīstības mērėus; šajā saistībā atzinīgi 
vērtē jo īpaši Padomes 2015. gada maija 
secinājumus; 
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