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Alteração  2 

Matthias Groote 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Surto do vírus Zika 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a UE a apoiar os países afetados 

na consecução do objetivo de acesso 

universal aos cuidados primários de saúde, 

inclusive no que se refere ao 

acompanhamento pré e pós-natal e ao teste 

de diagnóstico do vírus Zika, bem como a 

apoiar os seus governos, colocando à sua 

disposição informações exaustivas em 

matéria sexual e reprodutiva e um pacote 

de cuidados de saúde, incluindo a 

possibilidade de planeamento familiar, com 

destaque para o acesso de todas as 

mulheres e adolescentes a uma gama de 

métodos contracetivos de qualidade e ao 

aborto em condições de segurança, a fim 

de combater o aumento das práticas 

abortivas perigosas registado desde o início 

da epidemia, e, neste contexto, a despoletar 

o diálogo com os países parceiros sobre a 

contraceção e os direitos das mulheres e 

raparigas;  

19. Observa com preocupação que, em 

muitos dos países afetados, a gravidez não 

é uma simples questão de opção, em 

particular nos países em que as taxas de 

violência sexual são persistentemente 

elevadas; insta a UE a apoiar os países 

afetados na consecução do objetivo de 

acesso universal aos cuidados primários de 

saúde, inclusive no que se refere ao 

acompanhamento pré e pós-natal e ao teste 

de diagnóstico do vírus Zika, bem como a 

apoiar os seus governos, colocando à sua 

disposição informações exaustivas em 

matéria sexual e reprodutiva e um pacote 

de cuidados de saúde, incluindo a 

possibilidade de planeamento familiar, com 

destaque para o acesso de todas as 

mulheres e adolescentes a uma gama de 

métodos contracetivos de qualidade e ao 

aborto em condições de segurança, a fim 

de combater o aumento das práticas 

abortivas perigosas registado desde o início 

da epidemia, e, neste contexto, a despoletar 

o diálogo com os países parceiros sobre a 

contraceção e os direitos das mulheres e 

raparigas;  
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