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Linda McAvan 
w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie odnowienia planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji 

kobiet w kontekście rozwoju 

Projekt rezolucji 
Ustęp 17 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, Ŝe świadczenie pomocy 

humanitarnej przez UE i państwa 

członkowskie nie powinno podlegać 

ograniczeniom nakładanym przez innych 

partnerów udzielających pomocy w 

zakresie niezbędnego leczenia, w tym 

dostępu do bezpiecznej aborcji dla kobiet i 

dziewcząt, które padły ofiarą gwałtu w 

czasie konfliktu zbrojnego, lecz powinno 

być zgodne z międzynarodowym prawem 

humanitarnym; 

Or. en 
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19. uznaje, Ŝe zdrowie naleŜy do praw 

człowieka; podkreśla znaczenie 

powszechnego dostępu do opieki 

zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego, 

w tym zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego i wiąŜących się z nim 

praw, jak uzgodniono w oparciu o program 

działań Międzynarodowej Konferencji na 

temat Ludności i Rozwoju oraz pekińską 

platformę działania; apeluje w związku z 

tym o dalsze starania na rzecz zwiększenia 

dostępu kobiet do zdrowia i edukacji 

zdrowotnej, planowania rodziny, opieki 

prenatalnej oraz zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, szczególnie w celu 

zajęcia się w duŜej mierze 

niezrealizowanym MCR 5 dotyczącym 

zdrowia matek, w tym ograniczenia 

umieralności niemowląt i dzieci; wskazuje, 

Ŝe dostęp ten przyczynia się do realizacji 

wszystkich celów rozwoju związanych ze 

zdrowiem; w związku z tym przyjmuje z 

zadowoleniem zwłaszcza konkluzje Rady z 

maja 2015 r.; 

19. uznaje, Ŝe zdrowie naleŜy do praw 

człowieka; podkreśla znaczenie 

powszechnego dostępu do opieki 

zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego, 

w tym zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego i wiąŜących się z nim 

praw, jak uzgodniono w oparciu o program 

działań Międzynarodowej Konferencji na 

temat Ludności i Rozwoju oraz pekińską 

platformę działania; apeluje w związku z 

tym o dalsze starania na rzecz zwiększenia 

dostępu kobiet do zdrowia i edukacji 

zdrowotnej, planowania rodziny, opieki 

prenatalnej oraz zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, w tym bezpiecznych i 

bezpłatnych usług aborcyjnych, 

szczególnie w celu zajęcia się w duŜej 

mierze niezrealizowanym MCR 5 

dotyczącym zdrowia matek, w tym 

ograniczenia umieralności niemowląt i 

dzieci oraz unikania urodzeń wysokiego 

ryzyka; wskazuje, Ŝe dostęp ten przyczynia 

się do realizacji wszystkich celów rozwoju 

związanych ze zdrowiem; w związku z tym 

przyjmuje z zadowoleniem zwłaszcza 
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konkluzje Rady z maja 2015 r.; 

Or. en 

 

 


