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Ontwerpresolutie B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de EU de getroffen landen te 

ondersteunen bij de verwezenlijking van 

universele toegang tot primaire 

gezondheidszorg, met inbegrip van 

antenatale en postnatale zorg en 

diagnostische tests voor het zikavirus, en 

verzoekt de EU de regeringen van de 

getroffen landen te ondersteunen bij de 

verstrekking van een uitgebreid pakket met 

informatie en zorgverlening op het gebied 

van seksuele en reproductieve gezondheid, 

met inbegrip van mogelijkheden voor 

gezinsplanning, waarbij de nadruk ligt op 

toegang tot een scala aan kwalitatief 

hoogwaardige anticonceptiemiddelen voor 

alle vrouwen en meisjes, en toegang tot 

veilige abortus om de toename van het 

aantal onveilige abortussen sinds het begin 

van de epidemie te bestrijden, en in dit 

verband de vereiste dialoog met 

partnerlanden over anticonceptie en de 

rechten van vrouwen en meisjes te 

bevorderen;  

19. merkt met bezorgdheid op dat 

zwangerschap in veel van de getroffen 

landen niet enkel een kwestie van keuze 

is, met name niet in landen waar de 

frequentie van seksueel geweld 

hardnekkig hoog blijft; verzoekt de EU de 

getroffen landen te ondersteunen bij de 

verwezenlijking van universele toegang tot 

primaire gezondheidszorg, met inbegrip 

van antenatale en postnatale zorg en 

diagnostische tests voor het zikavirus, en 

verzoekt de EU de regeringen van de 

getroffen landen te ondersteunen bij de 

verstrekking van een uitgebreid pakket met 

informatie en zorgverlening op het gebied 

van seksuele en reproductieve gezondheid, 

met inbegrip van mogelijkheden voor 

gezinsplanning, waarbij de nadruk ligt op 

toegang tot een scala aan kwalitatief 

hoogwaardige anticonceptiemiddelen voor 

alle vrouwen en meisjes, en toegang tot 

veilige abortus om de toename van het 

aantal onveilige abortussen sinds het begin 

van de epidemie te bestrijden, en in dit 

verband de vereiste dialoog met 

partnerlanden over anticonceptie en de 

rechten van vrouwen en meisjes te 

bevorderen; 

Or. en 


