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Poprawka

19. wzywa UE do wspierania zagrożonych
państw w zapewnieniu powszechnego
dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej, w tym opieki przedporodowej
i poporodowej oraz badań diagnostycznych
pod kątem wirusa Zika, a także wzywa UE
do wspierania władz zagrożonych krajów
w przekazywaniu kompleksowych
informacji i pakietu świadczeń w zakresie
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w
tym odnoszących się do możliwości
planowania rodziny, z naciskiem na dostęp
do całej gamy wysokiej jakości metod
antykoncepcji dla wszystkich kobiet i
dorastających dziewcząt oraz na dostęp do
bezpiecznej aborcji w celu zwalczania
rosnącej od czasu wybuchu epidemii liczby
niebezpiecznych zabiegów aborcji, oraz –
w tym kontekście – do nawiązania z
krajami partnerskimi niezbędnego dialogu
na temat antykoncepcji oraz praw kobiet i
dziewcząt;

19. zauważa z zaniepokojeniem, że w
wielu krajach, których dotyczy ten
problem, ciąża nie jest po prostu
wyborem, zwłaszcza w państwach o stale
wysokich wskaźnikach przemocy
seksualnej; wzywa UE do wspierania
zagrożonych państw w zapewnieniu
powszechnego dostępu do podstawowej
opieki zdrowotnej, w tym opieki
przedporodowej i poporodowej oraz badań
diagnostycznych pod kątem wirusa Zika, a
także wzywa UE do wspierania władz
zagrożonych krajów w przekazywaniu
kompleksowych informacji i pakietu
świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego, w tym odnoszących się
do możliwości planowania rodziny, z
naciskiem na dostęp do całej gamy
wysokiej jakości metod antykoncepcji dla
wszystkich kobiet i dorastających
dziewcząt oraz na dostęp do bezpiecznej
aborcji w celu zwalczania rosnącej od
czasu wybuchu epidemii liczby
niebezpiecznych zabiegów aborcji, oraz –
w tym kontekście – do nawiązania z
krajami partnerskimi niezbędnego dialogu
na temat antykoncepcji oraz praw kobiet i
dziewcząt;
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