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6.10.2015 B8-0988/1 

Amendement  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 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0988/2015 
Linda McAvan 
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van 

vrouwen in het kader van ontwikkeling 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 17 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. betoogt met klem dat de verlening 

van humanitaire hulp door de EU en de 

lidstaten niet mag worden onderworpen 

aan door andere partnerdonoren 

opgelegde voorwaarden met betrekking tot 

noodzakelijke medische behandelingen, 

met inbegrip van de toegang tot veilige 

abortus voor vrouwen en meisjes die het 

slachtoffer zijn geworden van 

verkrachting in gewapende conflicten, 

maar dat humanitaire hulp in plaats 

daarvan volgens het internationaal 

humanitair recht moet worden verleend; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0988/2 

Amendement  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 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0988/2015 
Linda McAvan 
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van 

vrouwen in het kader van ontwikkeling 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 19 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. erkent gezondheid als mensenrecht; 

benadrukt het belang van universele 

toegang tot een uitgebreide 

gezondheidszorg, met inbegrip van 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten, zoals overeengekomen in het 

actieprogramma van de Internationale 

Conferentie over bevolking en 

ontwikkeling en het actieprogramma van 

Peking; dringt in dit verband aan op 

bijkomende inspanningen om de toegang 

van vrouwen tot gezondheid en 

gezondheidsvoorlichting, gezinsplanning, 

prenatale zorg en reproductieve 

gezondheid te verbeteren, met name om de 

grotendeels ongerealiseerde MDG 5 inzake 

de gezondheid van moeders aan te pakken, 

met inbegrip van een daling in zuigelingen- 

en kindersterfte; wijst erop dat toegang 

bijdraagt tot de verwezenlijking van alle 

ontwikkelingsdoelen met betrekking tot 

gezondheid; is in dit verband bijzonder 

ingenomen met de conclusies van de Raad 

van mei 2015; 

19. erkent gezondheid als mensenrecht; 

benadrukt het belang van universele 

toegang tot een uitgebreide 

gezondheidszorg, met inbegrip van 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten, zoals overeengekomen in het 

actieprogramma van de Internationale 

Conferentie over bevolking en 

ontwikkeling en het actieprogramma van 

Peking; dringt in dit verband aan op 

bijkomende inspanningen om de toegang 

van vrouwen tot gezondheid en 

gezondheidsvoorlichting, gezinsplanning, 

prenatale zorg en reproductieve 

gezondheid te verbeteren, met inbegrip 

van de toegang tot een veilige en gratis 

abortushulpverlening, met name om de 

grotendeels ongerealiseerde MDG 5 inzake 

de gezondheid van moeders aan te pakken, 

met inbegrip van een daling in zuigelingen- 

en kindersterfte en het vermijden van 

risicovolle geboortes; wijst erop dat 

toegang bijdraagt tot de verwezenlijking 

van alle ontwikkelingsdoelen met 

betrekking tot gezondheid; is in dit verband 
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bijzonder ingenomen met de conclusies 

van de Raad van mei 2015; 

Or. en 

 

 


