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Изменение  2 

Матиас Гроте 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0449/2016 

Джовани Ла Вия, Ани Схрейер-Пирик, Матиас Гроте, Жузе Инасиу Фария, 

Катержина Конечна, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Епидемията, предизвикана от вируса Зика 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава ЕС да подкрепи 

засегнатите държави за постигането на 

всеобщ достъп до основни здравни 

грижи, включително предродилни и 

следродилни грижи и диагностични 

тестове за вируса Зика, и призовава ЕС 

да подкрепи правителствата на 

засегнатите държави за предоставянето 

на всеобхватен пакет от информация и 

здравни грижи относно сексуалното и 

репродуктивното здраве, включително 

семейното планиране, с акцент върху 

достъпа до набор от висококачествени 

методи на контрацепция за жените и 

подрастващите момичета и достъпа до 

безопасен аборт, с цел борба с 

нарастването на броя на опасните 

аборти от началото на епидемията, и в 

този контекст призовава да се задейства 

необходимият диалог с държавите 

партньори относно контрацепцията и 

правата на жените и момичетата;  

19. отбелязва със загриженост, че в 

много от засегнатите държави 

бременността не е просто избор, 

особено в държавите, в които 

равнището на сексуално насилие е 

постоянно високо; призовава ЕС да 

подкрепи засегнатите държави за 

постигането на всеобщ достъп до 

основни здравни грижи, включително 

предродилни и следродилни грижи и 

диагностични тестове за вируса Зика, и 

призовава ЕС да подкрепи 

правителствата на засегнатите държави 

за предоставянето на всеобхватен пакет 

от информация и здравни грижи 

относно сексуалното и репродуктивното 

здраве, включително семейното 

планиране, с акцент върху достъпа до 

набор от висококачествени методи на 

контрацепция за жените и 

подрастващите момичета и достъпа до 

безопасен аборт, с цел борба с 

нарастването на броя на опасните 

аборти от началото на епидемията, и в 

този контекст призовава да се задейства 

необходимият диалог с държавите 

партньори относно контрацепцията и 

правата на жените и момичетата;  
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