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Pozmeňujúci návrh  2 

Matthias Groote 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva EÚ, aby podporovala 

postihnuté krajiny pri dosahovaní 

univerzálneho prístupu k primárnej 

zdravotnej starostlivosti vrátane 

predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a 

diagnostických testov na vírus Zika, 

a vyzýva EÚ, aby podporila vlády 

postihnutých krajín pri poskytovaní 

komplexného balíka informácií a 

zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa 

pohlavného života a reprodukčného 

zdravia, vrátane možností plánovania 

rodičovstva, s dôrazom na prístup k 

rôznym kvalitným spôsobom antikoncepcie 

pre všetky ženy a dospievajúce dievčatá a 

prístup k bezpečnému umelému prerušeniu 

tehotenstva, s cieľom bojovať proti 

nebezpečným umelým prerušeniam 

tehotenstva, ktorých počet od prepuknutia 

epidémie rastie, a v tejto súvislosti začať s 

partnerskými krajinami potrebný dialóg o 

antikoncepcii a právach žien a dievčat;  

19. so znepokojením konštatuje, že v 

mnohých postihnutých krajinách 

tehotenstvo nie je jednoducho voľbou, a 

to najmä v krajinách, v ktorých je 

dlhodobo vysoká miera sexuálneho 

násilia;  vyzýva EÚ, aby podporovala 

postihnuté krajiny pri dosahovaní 

univerzálneho prístupu k primárnej 

zdravotnej starostlivosti vrátane 

predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a 

diagnostických testov na vírus Zika, 

a vyzýva EÚ, aby podporila vlády 

postihnutých krajín pri poskytovaní 

komplexného balíka informácií a 

zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa 

pohlavného života a reprodukčného 

zdravia, vrátane možností plánovania 

rodičovstva, s dôrazom na prístup k 

rôznym kvalitným spôsobom antikoncepcie 

pre všetky ženy a dospievajúce dievčatá a 

prístup k bezpečnému umelému prerušeniu 

tehotenstva, s cieľom bojovať proti 

nebezpečným umelým prerušeniam 

tehotenstva, ktorých počet od prepuknutia 

epidémie rastie, a v tejto súvislosti začať s 

partnerskými krajinami potrebný dialóg o 

antikoncepcii a právach žien a dievčat;  

Or. en 


