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Predlog spremembe  1 
Malin Björk, Stelios Kuloglu (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 Hrisogonos (Kostas 
Chrysogonos), Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Hundis 
(Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0988/2015 
Linda McAvan 
v imenu Odbora za razvoj 

o prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju 

Predlog resolucije 
Odstavek 17 a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poziva, naj humanitarna pomoč, ki jo 

zagotavljajo EU in države članice, ne bo 

podrejena omejitvam, ki jih drugi 

partnerji donatorji nalagajo glede 

nujnega zdravljenja, vključno z dostopom 

do varnega splava za ženske in dekleta, ki 

so žrtve posilstev v oboroženih spopadih, 

temveč naj bo skladna z mednarodnim 

humanitarnim pravom; 

Or. en 
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Malin Björk, Stelios Kuloglu (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 Hrisogonos (Kostas 
Chrysogonos), Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Barbara Spinelli 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0988/2015 
Linda McAvan 
v imenu Odbora za razvoj 

o prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju 

Predlog resolucije 
Odstavek 19 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. priznava zdravje kot človekovo 

pravico; poudarja pomen splošnega 

dostopa do zdravstvenega varstva in 

zavarovanja, tudi za spolno in 

reproduktivno zdravje in z njim povezanih 

pravic, v skladu z akcijskim programom 

mednarodne konference o prebivalstvu in 

razvoju ter pekinških izhodišč za 

ukrepanje; v zvezi s tem poziva k dodatnim 

prizadevanjem za povečanje dostopa žensk 

do zdravja in zdravstvene vzgoje, 

načrtovanja družine, predporodne oskrbe 

ter spolnega in reproduktivnega zdravja, 

predvsem da bi obravnavali pretežno 

nedosežen peti razvojni cilj tisočletja o 

zdravju mater ter zmanjšali smrtnost 

dojenčkov in otrok; opozarja, da tak dostop 

prispeva k doseganju vseh razvojnih ciljev, 

povezanih z zdravjem; v zvezi s tem 

pozdravlja predvsem sklepe Sveta iz maja 

2015; 

19. priznava zdravje kot človekovo 

pravico; poudarja pomen splošnega 

dostopa do zdravstvenega varstva in 

zavarovanja, tudi za spolno in 

reproduktivno zdravje in z njim povezanih 

pravic, v skladu z akcijskim programom 

mednarodne konference o prebivalstvu in 

razvoju ter pekinških izhodišč za 

ukrepanje; v zvezi s tem poziva k dodatnim 

prizadevanjem za povečanje dostopa žensk 

do zdravja in zdravstvene vzgoje, 

načrtovanja družine, predporodne oskrbe 

ter spolnega in reproduktivnega zdravja, 

vključno z varnim in brezplačnim 

dostopom do splava, predvsem da bi 

obravnavali pretežno nedosežen peti 

razvojni cilj tisočletja o zdravju mater, 

zmanjšali smrtnost dojenčkov in otrok ter 

preprečevali tvegane porode; opozarja, da 

tak dostop prispeva k doseganju vseh 

razvojnih ciljev, povezanih z zdravjem; v 

zvezi s tem pozdravlja predvsem sklepe 

Sveta iz maja 2015; 

Or. en 
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