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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL  
 

Propunere de rezoluție B8-0988/2015 
Linda McAvan 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

referitoare la reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor în contextul dezvoltării 

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendament 

 17a. insistă ca acordarea de ajutor 
umanitar de către UE și statele membre să 
nu fie restricționată de alți donatori 
parteneri în ceea ce privește tratamentul 
medical necesar, inclusiv accesul la avort 
în condiții de siguranță pentru femeile și 
fetele care sunt victime ale violurilor în 
conflictele armate, dar să respecte, în 
schimb, dreptul internațional umanitar; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0988/2015 
Linda McAvan 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 
referitoare la reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea 

femeilor în contextul dezvoltării 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendament 

19. recunoaște sănătatea ca un drept al 
omului; subliniază importanța accesului 

universal la îngrijiri medicale și la asigurări 
medicale, inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, după 
cum s-a convenit în conformitate cu 
Programul de acțiune al Conferinței 

internaționale privind populația și 
dezvoltarea și cu Platforma de acțiune de la 
Beijing; solicită, în acest sens, să se depună 

eforturi mai mari pentru a îmbunătăți 
accesul femeilor la sănătate și la educație 

în domeniul sănătății, planificare familială, 
îngrijiri prenatale și la sănătatea sexuală și 
reproductivă, mai ales pentru a îndeplini 

ODM 5, în mare măsură nerealizat, privind 
sănătatea maternă, inclusiv reducerea 

mortalității infantile și a copiilor; 
subliniază că accesul contribuie la 
realizarea tuturor obiectivelor de 

dezvoltare care au legătură cu sănătatea; 
salută, în acest sens, mai ales concluziile 

Consiliului din mai 2015; 

19. recunoaște sănătatea ca un drept al 
omului; subliniază importanța accesului 

universal la îngrijiri medicale și la asigurări 
medicale, inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, după 
cum s-a convenit în conformitate cu 
Programul de acțiune al Conferinței 

internaționale privind populația și 
dezvoltarea și cu Platforma de acțiune de la 
Beijing; solicită, în acest sens, să se depună 

eforturi mai mari pentru a îmbunătăți 
accesul femeilor la sănătate și la educație 

în domeniul sănătății, planificare familială, 
îngrijiri prenatale și la sănătatea sexuală și 
reproductivă, inclusiv servicii sigure și 
gratuite de avort, mai ales pentru a 
îndeplini ODM 5, în mare măsură 

nerealizat, privind sănătatea maternă, 
inclusiv reducerea mortalității infantile și a 
copiilor, precum și evitarea sarcinilor cu 
risc ridicat; subliniază că accesul 
contribuie la realizarea tuturor obiectivelor 

de dezvoltare care au legătură cu sănătatea; 
salută, în acest sens, mai ales concluziile 
Consiliului din mai 2015; 



 

AM\1074989RO.doc  PE568.475v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 

 

 


