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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer EU til at bistå de berørte 

lande med at opnå universel adgang til 

primær sundhedspleje, herunder 

svangreomsorg og diagnostiske test for 

zikavirus, og opfordrer EU til at støtte 

regeringerne i de ramte lande i 

udarbejdelsen af en omfattende 

sundhedsplejepakke, der indeholder 

information om seksuel og reproduktiv 

sundhedspleje, herunder 

familieplanlægning, som skal lægge særlig 

vægt på adgangen til en række 

svangerskabsforebyggende metoder af høj 

kvalitet for alle kvinder og unge piger og 

adgangen til sikker abort, med henblik på 

at bekæmpe stigningen i usikre aborter 

siden begyndelsen af epidemien, og til i 

denne forbindelse at indlede den 

nødvendige dialog med partnerlandene om 

prævention og kvinders og pigers 

rettigheder;  

19. bemærker med bekymring, at 

graviditet i mange af de ramte lande ikke 

kun er et valg, især i de lande, hvor 

tallene for seksuel vold konsekvent er 

høje; opfordrer EU til at bistå de berørte 

lande med at opnå universel adgang til 

primær sundhedspleje, herunder 

svangreomsorg og diagnostiske test for 

zikavirus, og opfordrer EU til at støtte 

regeringerne i de ramte lande i 

udarbejdelsen af en omfattende 

sundhedsplejepakke, der indeholder 

information om seksuel og reproduktiv 

sundhedspleje, herunder 

familieplanlægning, som skal lægge særlig 

vægt på adgangen til en række 

svangerskabsforebyggende metoder af høj 

kvalitet for alle kvinder og unge piger og 

adgangen til sikker abort, med henblik på 

at bekæmpe stigningen i usikre aborter 

siden begyndelsen af epidemien, og til i 

denne forbindelse at indlede den 

nødvendige dialog med partnerlandene om 

prævention og kvinders og pigers 

rettigheder;  

Or. en 

 

 


