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Pakeitimas 1
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi pandemija ir jos plitimo 
valdymo priemonės mažina galimybes 
įgyti išsilavinimą ir gauti sveikatos 
paslaugas; kadangi dėl to tapo dar 
sunkiau įsigyti kontracepcijos priemonių 
ir gauti lytinio švietimo paslaugas, o 
moterys bei merginos patiria dar didesnę 
nepageidaujamo ir ankstyvo nėštumo 
riziką, moterų lyties organų žalojimo 
pavojų ir smurtą namuose;

Or. fr

Pakeitimas 2
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi Europos Sąjunga ir 
Jungtinės Tautos paskelbė iniciatyvą 
„Spotlight“, siekdamos kovoti su smurtu, 
įskaitant lytinį, prieš moteris ir merginas 
ir kadangi šia iniciatyva, be kita ko, 
siekiama pagerinti galimybes gauti lytinio 
švietimo paslaugas ir lytinės bei 
reprodukcinės sveikatos paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 3
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi dėl ankstyvo nėštumo 
patiriama didelių komplikacijų rizika ir 
tai yra viena pagrindinių merginų mirčių 
priežasčių;

Or. fr

Pakeitimas 4
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi WASH (vandens, 
sanitarijos ir higienos) paslaugos yra ypač 
svarbios siekiant palaikyti lytinę bei 
reprodukcinę sveikatą, bet dar per dažnai 
lieka neprieinamos, ypač atokiuose 
regionuose;

Or. fr

Pakeitimas 5
Evin Incir, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. kadangi su lytine ir reprodukcine 
sveikata bei teisėmis susijusios paslaugos 
yra būtinosios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios turėtų būti prieinamos 
visiems, ir į kurias, be kita ko, turėtų būti 
įtraukta: visapusis lytinis švietimas ir 
informacija, konfidencialios ir nešališkos 
konsultavimo paslaugos ir su lytine ir 
reprodukcine sveikata ir gerove susijusios 
paslaugos; galimybė gauti įvairias 
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šiuolaikines kontracepcijos priemones ir 
informaciją apie jas; iki gimdymo, 
gimdymo metu ir po gimdymo teikiama 
priežiūra; akušerija; akušerinė ir 
naujagimių priežiūra; saugaus ir teisėto 
aborto paslaugos ir priežiūra bei priežiūra 
po aborto, įskaitant nesaugaus aborto 
sukeltų komplikacijų gydymą; ŽIV ir kitų 
lytiškai plintančių infekcijų prevencija bei 
gydymas; paslaugos, teikiamos siekiant 
nustatyti seksualinės prievartos ir smurto 
dėl lyties atvejus, užkirsti jiems kelią ir 
juos ištirti; su reprodukcija susijusių vėžio 
atvejų, ypač gimdos kaklelio vėžio, 
prevencija, diagnozavimas ir gydymas; 
vaisingumo priežiūra ir gydymas;

Or. en

Pakeitimas 6
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus 
orumo elementai, kurie išlieka labai 
svarbūs ginant lyčių lygybę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
György Hölvényi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 1. mano, kad lytinė ir reprodukcinė 
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sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus 
orumo elementai, kurie išlieka labai 
svarbūs ginant lyčių lygybę;

sveikata yra pagrįsta žmogaus teisėmis ir 
yra pagrindinis žmogaus orumo 
elementas, kuris išlieka labai svarbus 
ginant lyčių lygybę, taip pat toliau laikosi 
įsipareigojimo skatinti, saugoti ir 
užtikrinti visas žmogaus teises ir visiškai 
bei efektyviai įgyvendinti Pekino veiksmų 
platformą ir Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programą bei jų peržiūros konferencijų 
rezultatus, susijusius su ES išorės 
veiksmais ir vystymusi, ir toliau laikosi 
įsipareigojimo šiomis aplinkybėmis 
užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises;

Or. en

Pakeitimas 8
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus 
orumo elementai, kurie išlieka labai 
svarbūs ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata yra pagrįsta žmogaus teisėmis ir 
yra pagrindinis žmogaus orumo 
elementas;

Or. en

Pakeitimas 9
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 

1. reiškia susirūpinimą dėl 
ekstremistinių tendencijų augimo, kuris 
kelia grėsmę ginant su lytine ir 
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elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę;

reprodukcine sveikata susijusias žmogaus 
teises ES ir už jos ribų; kadangi lytinė ir 
reprodukcinė sveikata bei teisės yra 
pagrįstos žmogaus teisėmis ir yra esminiai 
žmogaus orumo elementai, kurie išlieka 
labai svarbūs ginant lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 10
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus 
orumo elementai, kurie išlieka labai 
svarbūs ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata yra pagrįsta žmogaus teisėmis ir 
yra pagrindinis žmogaus orumo 
elementas, kuris išlieka labai svarbus 
ginant lyčių lygybę;

Or. hu

Pakeitimas 11
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, būtini, kad moterys galėtų 
valdyti savo kūną, kurie išlieka labai 
svarbūs ginant lyčių lygybę;

Or. fr

Pakeitimas 12
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Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę ir siekiant užtikrinti 
moterų teises; ragina ES užtikrinti 
visuotinę pagarbą lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai bei teisėms ir galimybę jomis 
naudotis, kaip numatyta Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programoje, Pekino 
deklaracijoje ir veiksmų platformoje bei 
susijusiuose peržiūros konferencijų 
dokumentuose, taip pripažindamas, jog 
jais prisidedama prie siekio įgyvendinti su 
sveikata susijusius DVT;

Or. en

Pakeitimas 13
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę ir gerinant moterų 
padėtį tam tikrose besivystančiose bei 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, o taip 
pat tam tikrose Europos Sąjungos 
bendruomenėse;

Or. fr
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Pakeitimas 14
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę;

1. kadangi lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis ir yra pagrindiniai žmogaus orumo 
elementai, kurie išlieka labai svarbūs 
ginant lyčių lygybę ir siekiant užtikrinti 
visuotinę sveikatos apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 15
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena darnaus vystymosi tikslą 
Nr.°3, kuriuo siekiama suvaldyti ŽIV 
epidemiją, primena, kad, Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenimis, 
64 proc. asmenų, kurie yra ŽIV nešiotojai, 
gyvena Užsachario Afrikoje ir kad 
2005 m. du trečdaliai ŽIV nešiotojų 
moterų taip pat gyveno šiame pasaulio 
regione; primena, kad ŽIV prevencija turi 
būti įtraukta į bendresnį požiūrį į lytines 
bei reprodukcines teises bei lytinę 
sveikatą, visų pirma turint omenyje ŽIV ir 
kitų lytiškai plintančių ligų sąsają;

Or. fr

Pakeitimas 16
Alessandra Basso
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog nėščios moterys 
dažnai paliekamos vienos ir ši problema 
nėra išspręsta. Ekonominė, psichologinė 
ir socialinė pagalba šioms moterims turi 
tapti siektinu tikslu tam, kad jos nebūtų 
paliekamos likimo valiai be galimybės 
nuspręsti, kaip nori gyventi;

Or. en

Pakeitimas 17
György Hölvényi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad, siekiant Darnaus 
vystymosi tikslų, ypač 3 ir 5 ir su jais 
susijusių rodiklių, būtina užtikrinti 
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą, 
ypač lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūros srityje;

Or. en

Pakeitimas 18
Evin Incir, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina valstybes nares spręsti 
nuolat kylančius iššūkius dėl galimybės 
gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūrą ir naudotis su ja susijusiomis 
teisėmis Europoje ir pasaulyje, taip pat 
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ragina užtikrinti, kad visi žmonės turėtų 
teisę gauti aukštos kokybės su lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis 
susijusias paslaugas už prieinamą kainą, 
ir kad nei vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje, negalėdamas pasinaudoti savo 
teise į sveikatą; pabrėžia, kad vienoda 
galimybė gauti lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūrą bei naudotis su ja 
susijusiomis teisėmis turi būti užtikrinta 
visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus, lyties, socialinės lyties, lytinės 
tapatybės, lyties raiškos, seksualinės 
orientacijos, kūno įvairovės, rasės, etninės 
kilmės, klasės, kastos, išpažįstamos 
religijos ir religinių įsitikinimų, 
santuokinės padėties, socialinės ir 
ekonominės padėties, negalios, 
užsikrėtimo ŽIV ar lytiškai plintančia 
infekcija, nacionalinės ir socialinės 
kilmės, teisinės padėties ar migracijos 
statuso, kalbos;

Or. en

Pakeitimas 19
György Hölvényi

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad ekonominis ir 
socialinis moterų įgalinimas, įskaitant 
galimybę joms gauti išsilavinimą, 
sveikatos priežiūrą ir darbą, yra būtinas 
tvariam vystymuisi ir augimui;

Or. en

Pakeitimas 20
Evin Incir, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
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1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad COVID-19 pandemija nepaveiktų 
visų žmonių teisės gauti su lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūra bei 
teisėmis susijusias paslaugas, taip pat 
užtikrinti, kad šios paslaugos būtų 
garantuojamos valstybinėmis sveikatos 
sistemomis, ir kovoti su visais bandymais 
pasinaudoti pandemija kaip pretekstu 
apriboti šią teisę;

Or. en

Pakeitimas 21
György Hölvényi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

2. ragina skubiai panaikinti žalingą 
praktiką, pvz., moterų lyties organų 
žalojimą ir ankstyvas priverstines vaikų 
santuokas; yra labai susirūpinęs tuo, kad 
daugiau kaip 200 mln. mergaičių ir moterų 
visame pasaulyje buvo priverstinai atliktas 
moterų lyties organų žalojimas; ir kad 
manoma, jog dėl COVID-19 pandemijos 
vėluojant įgyvendinti visuomenės 
informavimo programas arba jas 
nutraukus ir vėluojant šviesti apie žalingą 
praktiką per ateinantį dešimtmetį dviem 
milijonais padaugės moterų lyties organų 
žalojimo atvejų ir bus sudaryta 13 mln. 
daugiau vaikų santuokų, palyginti su 
prognozėmis prieš pandemiją; ragina 
užtikrinti visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

Or. en



AM\1217875LT.docx 13/58 PE660.264v01-00

LT

Pakeitimas 22
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

2. ragina panaikinti žalingą ir žiaurią 
praktiką, pvz., moterų lyties organų 
žalojimą, vaikų ir priverstines santuokas ir 
priverstinį nėštumo nutraukimą bei 
nėštumo nutraukimą, kai vaisius yra 
moteriškos lyties; yra labai susirūpinęs tuo, 
kad daugiau kaip 200 mln. mergaičių ir 
moterų visame pasaulyje buvo priverstinai 
atliktas moterų lyties organų žalojimas; yra 
ypač susirūpinęs dėl moterų grobimo 
seksualinei vergovei ir dėl su tuo 
susijusios prekybos žmonėmis, taip pat 
ragina užtikrinti visapusišką prieigą prie 
fizinės ir psichologinės priežiūros, kurią 
teiktų tarpkultūrinius aspektus išmanantys 
ir apmokyti darbuotojai;

Or. hu

Pakeitimas 23
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; primena, kad 
moterų lyties organų žalojimas yra 
tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip 
žmogaus teisių pažeidimas, o tyrimai rodo, 
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apmokyti darbuotojai; kad pasaulyje yra 125 mln., o vien 
Europoje – 500 000 šio nusikaltimo aukų; 
ragina pagerinti duomenų rinkimą ir 
padėti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO), NVO ir kitoms organizacijoms, 
kurios siekia moterų lyties organų 
žalojimo uždraudimo; ragina parengti 
veiksmingas plačios aprėpties švietimo ir 
informacijos kampanijas, siekiant 
uždrausti moterų lyties organų žalojimą 
Europoje ir už jos ribų; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai; ragina visas ES 
šalis ratifikuoti Europos Tarybos 
Stambulo konvenciją dėl smurto prieš 
moteris prevencijos ir kovos su juo, taip 
pat atsižvelgti į nuolatinius raginimus 
integruoti moterų lyties organų žalojimo 
prevencines priemones į visas politikos 
sritis, ypač sveikatos, prieglobsčio, 
švietimo ir darbo, ir į diskusijas dėl 
bendradarbiavimo ir žmogaus teisių 
ragina ES šalis apsaugoti aukas ir 
panaikinti nebaudžiamumą, įvedant 
eksteritorialumo principą, kuriuo būtų 
leidžiama vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą dėl moterų lyties organų 
žalojimo, kai šis nusikaltimas įvykdytas 
užsienyje, nes šeimos dažnai perveža savo 
dukras į kilmės šalį, kad joms būtų 
atliktas šis žalojimas;

Or. en

Pakeitimas 24
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
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labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai; primena, kad ES 
teritorijoje gyvenančioms mergaitėms taip 
pat kyla rizika tapti moterų lyties organų 
žalojimo aukomis, kai jos vyksta į savo 
kilmės šalis, dažniausiai aplankyti 
šeimų; mano, jog yra svarbu, kad visos 
valstybės narės, įskaitant regionines ir 
vietos administracijas, dalintųsi savo 
gerąja patirtimi dėl prevencinių 
protokolų, susijusių su moterų lyties 
organų žalojimu, atliekamu mergaitėms, 
kai jos keliauja į šalis ar regionus, kur 
moterų lyties organų žalojimas yra įprasta 
praktika; ragina visas ES valstybes nares, 
kurios dar to nepadarė, priimti 
baudžiamosios teisės įstatymą dėl moterų 
lyties organų žalojimo, kuris leistų vykdyti 
veiksmingesnį baudžiamąjį persekiojimą 
dėl šio nusikaltimo tais atvejais, kai jis 
įvykdomas už šių valstybių teritorijų ribų;

Or. en

Pakeitimas 25
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; pabrėžia, kad, 
remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 
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psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

duomenimis, dėl moterų lyties organų 
žalojimo mergaitės ir moterys patiria 
įvairiapusę žalą, juo gali būti sukeliami 
ilgalaikiai sveikatos sutrikdymai; 
pabrėžia, kad vaikų ankstyva ir priverstinė 
santuoka yra žmogaus teisių pažeidimas, 
dėl kurio mergaitės dažnai patiria smurtą, 
diskriminaciją ir išnaudojimą; ragina 
užtikrinti visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 26
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas ir kad ši praktika 
liečia Europos Sąjungoje gyvenančias 
moteris; ragina užtikrinti visapusišką 
prieigą prie fizinės ir psichologinės 
priežiūros, kurią teiktų tarpkultūrinius 
aspektus išmanantys ir apmokyti 
darbuotojai, pabrėžia, kad panaikinus 
ankstyvas vedybas reikėtų paneigti jų 
kultūrinius ir religinius pagrindus;

Or. fr

Pakeitimas 27
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai;

2. ragina panaikinti žalingą praktiką, 
pvz., moterų lyties organų žalojimą ir 
ankstyvas priverstines vaikų santuokas; yra 
labai susirūpinęs tuo, kad daugiau kaip 
200 mln. mergaičių ir moterų visame 
pasaulyje buvo priverstinai atliktas moterų 
lyties organų žalojimas; ragina užtikrinti 
visapusišką prieigą prie fizinės ir 
psichologinės priežiūros, kurią teiktų 
tarpkultūrinius aspektus išmanantys ir 
apmokyti darbuotojai; ragina Komisiją 
išnagrinėti ES vidaus ir išorės programų 
sąveiką, siekiant užtikrinti nuoseklų ir 
nuolatinį požiūrį dėl moterų lyties organų 
žalojimo nutraukimo tiek ES, tiek už jos 
ribų, atsižvelgiant į tai, kad ši problema 
yra neatskiriamai susijusi su kitomis 
pasaulio šalimis;

Or. en

Pakeitimas 28
György Hölvényi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina visiškai netoleruoti 
seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, 
įskaitant prekybą žmonėmis, moterų lyties 
organų žalojimą ir vaikų, ankstyvą ir 
priverstinę santuoką, priverstinį nėštumo 
nutraukimą, nėštumo nutraukimą dėl 
nepageidaujamos kūdikio lyties, 
seksualinį ir reprodukcinį išnaudojimą, 
taip pat seksualinę vergovę taikant 
religinę prievartą;

Or. en
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Pakeitimas 29
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. smerkia bet kokį nesugebėjimą 
suteikti gimdyvių sveikatos priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 30
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. ragina užtikrinti, kad būtų 
suteiktas amžių atitinkantis lytinis 
švietimas, šeimos planavimo paslaugos ir 
gimdyvių sveikatos priežiūra;

Or. hu

Pakeitimas 31
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
ir praktiškai užtikrinti išsamaus lytinio 
švietimo, šeimos planavimo paslaugų , 
saugaus ir teisėto nėštumo nutraukimo, 
gimdyvių sveikatos priežiūros ir tikslios 
bei objektyvios informacijos, susijusios su 
lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 32
György Hölvényi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus, kiekvieno amžių atitinkančio ir 
įrodymais pagrįsto lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 33
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
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planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros; pabrėžia būtinybę pagerinti 
galimybę gauti kontraceptinių priemonių 
besivystančiose šalyse, ypač paauglėms 
mergaitėms, kurioms gresia didesnė 
komplikacijų rizika nėštumo atveju; 
tvirtina, kad visos moterys ir mergaitės 
turi teisę laisvai ir sąmoningai priimti 
sprendimus dėl savo lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos ir gyvenimų;

Or. en

Pakeitimas 34
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros; ragina Sąjungą remti sveikatos 
ir šeimos planavimo centrus šalyse 
partnerėse, siekiant ten sudaryti sąlygas 
keistis informacija ir panaikinti 
menstruacijas, lytiškumą ir dauginimąsi 
gaubiančius tabu bei visiškai įtraukiant 
jaunuolius į kovą su stereotipais ir tabu;

Or. fr

Pakeitimas 35
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 3. smerkia bet kokius lytinės ir 
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reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų, gimdyvių sveikatos 
priežiūros ir saugaus ir teisėto nėštumo 
nutraukimo paslaugų; ragina įgyvendinti 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir visus su sveikata, švietimu ir 
lyčių lygybe susijusius DVT;

Or. en

Pakeitimas 36
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo paslaugų ir gimdyvių sveikatos 
priežiūros;

3. smerkia bet kokius lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pažeidimus, taip pat nesugebėjimą suteikti 
išsamaus lytinio švietimo, šeimos 
planavimo, prevencijos, atrankinio 
sveikatos tikrinimo bei informavimo apie 
lytiškai plintančias ligas paslaugų ir 
gimdyvių sveikatos priežiūros;

Or. fr

Pakeitimas 37
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad gimdyvių sveikatos 
priežiūra yra svarbus valstybės 
išsivystymo rodiklis; mano, kad 
vystomuoju bendradarbiavimu turėtų būti 
padedama šalims partnerėms užtikrinti 
teisę į sveikatą nėštumo ir gimdymo 
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atvejais, teikiant geros kokybės gimdyvių 
sveikatos paslaugas, kuriomis būtų 
veiksmingai mažinamas kūdikių 
mirtingumas ir mirtys, susijusios su 
gimdymo komplikacijomis;

Or. en

Pakeitimas 38
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ES vystymosi 
politikos srityje svarbu remtis valstybių 
gavėjų sveikatos paslaugomis siekiant 
diegti sistemines skiepijimo, prevencijos, 
informavimo ir atrankinio sveikatos 
tikrinimo programas;

Or. fr

Pakeitimas 39
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių gynėjų, 
vaidmenį; pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos padeda užkirsti kelią 
ankstyvam nėštumui ir santuokai, dėl 

Išbraukta.
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kurių mergaitės palieka mokyklą;

Or. en

Pakeitimas 40
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir vaiko gimimą, taip pat 
jomis prisidedama prie smurto lyties 
pagrindu ir LGBTI bendruomenės 
diskriminacijos mažinimo, atkreipiant 
dėmesį į lyčių stereotipus, lyčių lygybę, 
nelygią galios dinamiką santykiuose, 
prievartą, smurtą, pagarbą savo ir kito 
nustatytoms riboms, asmens valią ir 
savivertę; primena nevyriausybinių 
organizacijų, kaip paslaugų teikėjų ir 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
gynėjų, vaidmenį ir mano, kad 
nevyriausybinės organizacijos turėtų būti 
finansiškai ir politiškai remiamos ES; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią smurtui 
lyties pagrindu, taip pat ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

Or. en

Pakeitimas 41
György Hölvényi

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių gynėjų, 
vaidmenį; pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos padeda užkirsti kelią 
ankstyvam nėštumui ir santuokai, dėl kurių 
mergaitės palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; pabrėžia, kad 
išsamaus lytinio švietimo programos 
padeda užkirsti kelią ankstyvam nėštumui 
ir santuokai, dėl kurių mergaitės palieka 
mokyklą;

Or. en

Pakeitimas 42
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą, ypač susijusi 
su kontracepcija, ŽIV ir lytiškai 
plintančių infekcijų prevencija; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą; ragina išsamaus lytinio 
švietimo programose taip pat sutelkti 
dėmesį į tarpusavio santykius, seksualinę 
orientaciją, lyčių lygybę, asmens valią ir 
smurtą lyties pagrindu;

Or. en
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Pakeitimas 43
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos mokyklų sistemose yra 
svarbios, nes jose pateikiama pagal amžių 
tinkama informacija apie brendimą, 
menstruacijos ciklą, nėštumą , gimdymą ir 
lytiškai plintančių ligų prevenciją; 
primena nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą ir yra išstumiamos iš 
darbo rinkos;

Or. en

Pakeitimas 44
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių gynėjų, 
vaidmenį; pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos padeda užkirsti kelią 
ankstyvam nėštumui ir santuokai, dėl kurių 
mergaitės palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad amžių atitinkančios 
išsamaus lytinio švietimo programos yra 
svarbios, nes jose pateikiama pagal amžių 
tinkama informacija apie brendimą, 
menstruacijos ciklą, nėštumą ir gimdymą; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą; atsižvelgdamas į šį 
sąryšį, ragina, kad būtų užtikrintas 
mergaičių ir moterų dalyvavimas švietime, 
nes tai yra būtina moterų socialinio ir 
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ekonominio įgalinimo priemonė;

Or. hu

Pakeitimas 45
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą , gimdymą ir ŽIV ir AIDS 
prevenciją bei gydymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą; primena COVID-19 
pandemijos ir karantino įtaką mokyklų 
uždarymui ir moterų ir mergaičių 
izoliacijai, dėl kurių padaugėjo 
išnaudojimo santykiuose atvejų, įskaitant 
padažnėjusį fizinį smurtą, ankstyvą 
nėštumą ir santuoką, taip pat buvo 
apribota galimybė gauti pagalbos ir 
sveikatos paslaugas; ragina ES skatinti 
išsamaus lytinio švietimo programas, 
šeimos planavimo paslaugas ir gimdyvių 
sveikatos priežiūrą kaip strateginę kryptį 
remiant partnerių šalių sveikatos 
priežiūros ir socialines sistemas ES 
pasaulinio atsako į COVID-19 pandemiją 
aplinkybėmis;

Or. en

Pakeitimas 46
Dominique Bilde
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą, ir geriau informuoti 
jaunas moteris apie galimybes įsigyti 
kontracepcijos priemonių bei apie lytiškai 
plintančių ligų, ypač užsikrėtimo ŽIV, 
riziką;

Or. fr

Pakeitimas 47
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą;

4. pabrėžia, kad išsamaus lytinio 
švietimo programos yra svarbios, nes jose 
pateikiama pagal amžių tinkama 
informacija apie brendimą, menstruacijos 
ciklą, nėštumą ir gimdymą; primena 
nevyriausybinių organizacijų, kaip 
paslaugų teikėjų ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių gynėjų, vaidmenį; 
pabrėžia, kad išsamaus lytinio švietimo 
programos padeda užkirsti kelią ankstyvam 
nėštumui ir santuokai, dėl kurių mergaitės 
palieka mokyklą, ir primygtinai 
reikalauja, kad šios programos būtų kuo 
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įtraukesnės;

Or. fr

Pakeitimas 48
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad, šalia lytinio 
švietimo, atitinkamų valstybių 
nacionalinėms institucijoms tenka pareiga 
užtikrinti bazinį mokymą ir švietimą 
mokslo klausimais, visiškai arba iš dalies 
apimantį lytines ir reprodukcines teises, ir 
kad išoriniams paslaugų teikėjams, visų 
pirma NVO, teikiant mokymo paslaugas 
reikia, kiek galima, atsižvelgti į 
bendruomenių, kurioms jas teikia, 
kultūrinius ypatumus, kartu užtikrinant 
išsamų ir objektyvų informavimą 
nagrinėjamomis temomis;

Or. fr

Pakeitimas 49
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. susirūpinęs pareiškia, kad 
Užsachario Afrikoje 70 proc. jaunų 
moterų neturi išsamios informacijos apie 
ŽIV ir kad dėl šios priežasties tris 
ketvirtadalius naujų užsikrėtimų amžiaus 
grupėje nuo penkiolikos iki devyniolikos 
metų sudaro merginos; pabrėžia, kad dėl 
to vykdant lytinį švietimą turi būti 
informuojama apie lytiškai plintančias 
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ligas, visų pirma jų padarinius 
vaisingumui ir gimsiančio vaiko sveikatai, 
ir kad reikia raginti merginas ir moteris 
vykdyti prevenciją bei atrankinį sveikatos 
tikrinimą; pabrėžia, kad jaunoms 
europietėms, ypač priklausančioms toli 
nuo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
centrų esančioms bendruomenėms, turi 
būti teikiama nuodugni informacija šiais 
klausimais;

Or. fr

Pakeitimas 50
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. primena, kad mažiausiai 
pažengusiose šalyse šešios merginos iš 
dešimties nelanko vidurinio mokslo 
įstaigų ir kad mokyklų nelankymo 
problema ypač aktuali kaimo vietovių 
vaikams, juo labiau mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse ir ypač tose, kuriose 
dėl islamiškojo terorizmo vyksta ginkluoti 
konfliktai, pvz. Malyje arba Burkina 
Fase; pabrėžia, kad dėl to reikia į šį 
informavimą įtraukti ne tik mokyklas, bet 
ir vietos bendruomenes, ir 
bendradarbiauti su nacionalinėmis 
sveikatos sistemomis, kai jos yra 
pakankamai funkcionalios;

Or. fr

Pakeitimas 51
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

5. įspėja dėl nerimą keliančios 
priešiškos reakcijos į moterų teises į jų 
kūnus besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 53
György Hölvényi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 

5. primena, kad saugi ir prieinama 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūra – moters sveikatos ir teisių dalis; 
įspėja dėl nerimą keliančios priešiškos 
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teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

reakcijos į moterų teises ir ragina remti 
moterų teises stiprinant moterų ir 
mergaičių galimybę gauti lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūrą, taip pat 
užkirsti kelią jų prievartai, smurtui prieš 
jas, jų diskriminacijai ir išnaudojimui 
besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad reikia 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį, kai taikytina;

Or. en

Pakeitimas 54
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; primena, kad, remiantis PSO 
paskelbtais duomenimis, apie 45 proc. 
visų nėštumo nutraukimų pasaulyje yra 
atliekami nesaugiai, beveik visi iš šių 
nesaugiai atliekamų nėštumo nutraukimų 
buvo atlikti besivystančiose šalyse, apie 
7 mln. moterų besivystančiose šalyse 
kasmet patenka į ligonines dėl nesaugiai 
atlikto nėštumo nutraukimo ir beveik 
kiekvienos nėštumo nutraukimo sukeltos 
mirties ar negalios galima išvengti, 
užtikrinant lytinį švietimą, veiksmingą 
kontracepciją, saugų ir teisėtą dirbtinį 
nėštumo nutraukimą ir laiku suteikiamą 
priežiūrą dėl komplikacijų; ragina 
panaikinti saugaus nėštumo nutraukimo 
kliūtis, tokias kaip ribojantys įstatymai, 
ribota galimybė gauti šias paslaugas, 
didelės kainos ir stigma; primena, kad 
kiekviena šalis, analizuota 2019 m. 
kontracepcijos atlase, turi dėti daugiau 
pastangų, kad pagerintų galimybes gauti 
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informacijos ir kontracepcijos priemonių, 
kad žmonės galėtų apsispręsti dėl savo 
reprodukcinio gyvenimo; pabrėžia, kad 
reikia visapusiškai įgyvendinti Maputo 
protokolą, ypač 14 straipsnį, ir Pekino 
deklaraciją bei Veiksmų platformą;

Or. en

Pakeitimas 55
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus; pabrėžia, kad reikia 
visapusiškai įgyvendinti Maputo protokolą, 
ypač 14 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 56
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters ir 
paauglių mergaičių sveikatos ir teisių 
dalis; įspėja dėl nerimą keliančios 
priešiškos reakcijos į moterų teises į jų 
kūnus besivystančiose šalyse ir ES; 
pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
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straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 57
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad saugaus ir teisėto 
nėštumo nutraukimo priežiūra – moters 
sveikatos ir teisių dalis; įspėja dėl nerimą 
keliančios priešiškos reakcijos į moterų 
teises į jų kūnus besivystančiose šalyse ir 
ES; pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

5. primena, kad saugaus nėštumo 
nutraukimo priežiūra – moters sveikatos ir 
teisių dalis; įspėja dėl nerimą keliančios 
priešiškos reakcijos į moterų teises į jų 
kūnus besivystančiose šalyse ir ES; 
pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
įgyvendinti Maputo protokolą, ypač 14 
straipsnį;

Or. hu

Pakeitimas 58
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. tačiau pabrėžia, kad, Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenimis, 
270 mln. 15–49 m. amžiaus moterų 
visame pasaulyje neturi galimybės įsigyti 
kontracepcijos priemonių, nors mano, kad 
joms to reikia, o galimybė naudotis 
kontracepcijos priemonėmis, visų pirma 
tomis, kuriomis užtikrinama ir apsauga 
nuo lytiškai plintančių ligų, yra ypač 
svarbi besivystančiose ir mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse gyvenančioms 
moterims, ir kad taip pat reikia plėtoti 
besivystančiose šalyse, ypač kaimo 
vietovėse, gyvenančių moterų 
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informavimą apie tam tikras ligas, kaip 
antai AIDS arba gimdos kaklelio vėžį; 
pažymi, kad, UN Aids duomenimis, šis 
vėžys yra pagrindinė mirtingumo nuo 
vėžio priežastis Užsachario Afrikoje ir kad 
85 proc. mirčių nuo šio vėžio ištinka tose 
šalyse, kuriose gaunamos mažos arba 
vidutinės pajamos ;

Or. fr

Pakeitimas 59
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

6. palankiai vertina tai, kad 
Trečiajame lyčių lygybės veiksmų plane 
daugiau dėmesio skiriama lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių teminei 
politikos sričiai, atsižvelgiant į didžiulį 
COVID-19 pandemijos poveikį moterims 
ir mergaitėms besivystančiose šalyse; 
ragina ES valstybes nares Tarybos 
išvadose išreikšti įsipareigojimą siekti 
Trečiojo lyčių lygybės veiksmų plano 
tikslų, ypač susijusių su lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis; prašo 
ES delegacijų, įgyvendinant Trečiąjį lyčių 
lygybės veiksmų planą, teikti pirmumą 
veiksmams, susijusiems su lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 60
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių teminei politikos sričiai, 
atsižvelgiant į didžiulį COVID-19 
pandemijos poveikį moterims ir 
mergaitėms besivystančiose šalyse;

6. pripažįsta, kad Trečiajame lyčių 
lygybės veiksmų plane pagrindinis 
dėmesys turėtų būti skiriamas su moterų 
lyties organų žalojimu susijusioms 
problemoms, ankstyvoms ir priverstinėms 
vaikų santuokoms, ir didžiuliam COVID-
19 pandemijos poveikiui moterims ir 
mergaitėms besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 61
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse; mano, kad, siekiant užtikrinti, kad 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje, Trečiojo 
lyčių lygybės veiksmų plano lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių temine 
politikos sritimi turėtų būti užtikrinta, kad 
nei viena moteris ar mergaitė nebūtų 
diskriminuojama dėl jos priklausymo tam 
tikrai socialinei klasei, etninės kilmės, 
religijos ar neįgalumo grupės; pažymi, 
kad regioninės ir vietos administracijos, 
atsižvelgiant į jų artumą piliečiams ir 
pilietinei visuomenei, gali atlikti esminį 
vaidmenį užtikrinant, kad įgyvendinant 
Trečiąjį lyčių lygybės veiksmų planą nei 
vienas nebūtų paliktas nuošalyje;

Or. en
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Pakeitimas 62
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse, ir atkreipti dėmesį į galimybę 
užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises nepalankiausiomis sąlygomis 
gyvenančioms moterims, tokioms kaip 
negalią turinčios moterys, čiabuvės, 
mažumoms priklausančios moterys ir 
moterys pabėgėlės; ragina ES ir valstybes 
nares parengti „šalių lygmens 
įgyvendinimo planus“, kuriuose 
prioritetas būtų teikiamas lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms, 
taikant išmatuojamus rodiklius ir 
stebėjimo mechanizmus, taip pat ir toliau 
prašo ES delegacijų remti pilietinės 
visuomenės organizacijas ir moterų 
judėjimus, kuriais reikalaujama teisėto, 
saugaus ir laisvai pasirenkamo nėštumo 
nutraukimo;

Or. en

Pakeitimas 63
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
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teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse; pabrėžia, jog labai svarbu stiprinti 
kiekvieno asmens teisės be niekieno 
įsikišimo laisvai ir atsakingai spręsti dėl 
klausimų, susijusių su jo lytiškumu ir 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos, 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 64
György Hölvényi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse, remiantis Pekino veiksmų 
platforma ir Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programa bei jų peržiūros konferencijų 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 65
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 

6. ragina Trečiajame lyčių lygybės 
veiksmų plane daugiau dėmesio skirti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
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teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse;

teminei politikos sričiai, atsižvelgiant į 
didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį 
moterims ir mergaitėms besivystančiose 
šalyse, visų pirma dėl nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų sutrikimo;

Or. fr

Pakeitimas 66
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina didinti pastangas siekiant 
padėti motinomis tapusioms merginoms 
sugrįžti į mokyklą ir baigti mokymosi 
programą; pabrėžia, kad būtina kovoti su 
šių merginų stigmatizavimu;

Or. fr

Pakeitimas 67
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad šias taisykles gaubia 
tam tikras tabu ir kad jis sukelia tam 
tikrus padarinius merginų mokymuisi, nes 
mokymo įstaigose nėra tinkamos 
infrastruktūros ir neteikiamos tinkamos 
paslaugos; ragina kovoti su merginų 
mokyklos nelankymu menstruacijų metu, 
tobulinant priemones, susijusias su 
menstruacijų higiena mokyklose, visų 
pirma WASH paslaugas, ir kovojant su 
stigmatizavimu;

Or. fr
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Pakeitimas 68
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina išnaudoti tokių ryšių 
priemonių kaip radijas, televizija, 
telefonas ir skaitmeninių priemonių, 
būtent socialinių tinklų ir žinučių 
perdavimo paslaugų, potencialą, siekiant 
suteikti jaunuoliams geresnes lytinio 
švietimo galimybes, visų pirma 
informuojant juos apie lytiškai plintančias 
ligas ir ankstyvo nėštumo riziką; mano, 
kad dėl to reikia stengtis kovoti su lyčių 
nelygybe suteikiant prieigą prie 
skaitmeninių paslaugų, su patyčiomis 
kibernetinėje erdvėje ir smurtu prieš 
moteris ir merginas internete;

Or. fr

Pakeitimas 69
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
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Alessandra Basso

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
finansavimą;

Išbraukta.

 en

Pakeitimas 71
György Hölvényi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros finansavimą; 
pabrėžia, kad būtina nuolat palaikyti 
struktūrinį dialogą su besivystančiomis 
šalimis, siekiant priimti tvarius 
sprendimus moterų teisių apsaugos ir 
įgyvendinimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 72
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 

7. ragina ES ir valstybes nares savo 
vystomojo bendradarbiavimo politikoje 
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tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

užtikrinti tinkamą ir tikslingą lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
finansavimą;

Or. fr

Pakeitimas 73
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje ir išorės 
veiksmų priemonėse, tokiose kaip 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė, užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą; prašo 
įtraukti lyčių lygybe grindžiamą požiūrį, 
taip pat lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis grindžiamą požiūrį į ES ir 
valstybių narių humanitarinės pagalbos 
veiksmus, nes susidarius humanitarinei 
padėčiai galimybė naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis yra pagrindinis poreikis;

Or. en

Pakeitimas 74
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą, taip pat 
primena, kad reikia skubiai kovoti su ŽIV 
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plitimu Užsachario Afrikoje, visų pirma 
tais atvejais, kai jis paveikia moteris ir 
apskritai besivystančiose šalyse, visų 
pirma tam tikrose šalyse, kurioms taikoma 
Europos kaimynystės politika;

Or. fr

Pakeitimas 75
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą; primena 
savo raginimą, kad 85 proc. oficialia 
parama vystymuisi pagal Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę 
finansuojamose programose tarp svarbių 
tikslų turėtų būti lyčių lygybė ir moterų ir 
mergaičių teisės bei įgalinimas, kaip 
numatyta Paramos vystymuisi komiteto;

Or. en

Pakeitimas 76
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą; pabrėžia, 
jog svarbu užtikrinti, kad į vystomojo 
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bendradarbiavimo politiką būtų įtrauktos 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
kurios yra tiesiogiai susijusios su lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių gynimu 
besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 77
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą;

7. ragina ES savo vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje užtikrinti 
tinkamą ir tikslingą lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimą; todėl 
prašo Europos Komisijos, EIVT ir 
valstybių narių apsvarstyti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises kaip ES 
prioritetą planuojant programas, įskaitant 
ir bendrų programų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 78
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina ES palengvinti visapusiškų 
programų, susijusių su lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis, 
integravimą į nacionalines partnerių šalių 
strategijas ir politiką, kaip rekomenduota 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymo klausimais (ICPD) veiksmų 
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programoje ir 5 DVT;

Or. en

Pakeitimas 79
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar 
santuokinės padėties, be kita ko, konfliktų 
ir nelaimių metu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 80
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. mano, kad ES turi skatinti visas 
šalis partneres integruoti lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugas į nacionalines visuomenės 
sveikatos strategijas ir programas; 
pabrėžia, kad lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių paslaugos turėtų būti 
orientuotos į lyčių aspektą, grindžiamos 
teisėmis, palankios jaunimui ir prieinamos 
visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, 
santuokinės padėties ar ekonominių 
išteklių, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
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metu;

Or. en

Pakeitimas 81
György Hölvényi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugos turėtų 
būti orientuotos į lyčių aspektą, 
grindžiamos teisėmis, palankios jaunimui ir 
prieinamos visiems, nepriklausomai nuo 
amžiaus ar santuokinės padėties, be kita 
ko, konfliktų ir nelaimių metu;

Or. en

Pakeitimas 82
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti grindžiamos teisėmis, 
palankios jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

Or. en

Pakeitimas 83
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Dominique Bilde

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu; dėl to apgailestauja, kad, dėmesį 
sutelkus į COVID-19 pandemiją, kuri, 
pvz. Užsachario Afrikoje, pasireiškė ne 
taip smarkiai nei buvo numatyta, tam 
tikrais atžvilgiais galėjo smarkiai 
nukentėti tam tikros sveikatos programos, 
visų pirma galimybė gauti kontracepcijos 
priemones arba gimdymus priimančio 
kvalifikuoto personalo pagalbą; primena, 
kad 2017 m. 66 proc. nuo gimdymo 
padarinių mirusių moterų gyveno 
Užsachario Afrikoje;

Or. fr

Pakeitimas 84
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu; ragina Komisiją ir valstybes nares 
savo humanitarinėse operacijose 
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sustiprinti lyčių lygybės aspektą; 
išreikšdamas susirūpinimą primena, kad 
dažniausiai nepatenkinami paauglių, 
nesusituokusių žmonių, LGBTIQ 
bendruomenės, asmenų su negalia, 
etninei mažumai priklausančių grupių, 
kaimuose gyvenančių arba skurdžiai 
miestuose gyvenančių žmonių lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų 
poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 85
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu, ir negalią turintiems asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 86
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 



PE660.264v01-00 48/58 AM\1217875LT.docx

LT

jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, esant humanitarinės 
pagalbos poreikiui, konfliktų ir nelaimių 
metu;

Or. en

Pakeitimas 87
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugos turėtų būti orientuotos į lyčių 
aspektą, grindžiamos teisėmis, palankios 
jaunimui ir prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo amžiaus ar santuokinės 
padėties, be kita ko, konfliktų ir nelaimių 
metu;

8. pabrėžia, kad lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
medicinos paslaugos turėtų būti 
orientuotos į lyčių aspektą, grindžiamos 
teisėmis, palankios jaunimui ir prieinamos 
visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar 
santuokinės padėties, be kita ko, konfliktų 
ir nelaimių metu;

Or. hu

Pakeitimas 88
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. primena, kad Užsachario Afrikoje 
moterys patiria didesnę riziką užsikrėsti 
ŽIV ir kad dėl to didėja jų galimybės 
užsikrėsti gimdos kaklelio vėžiu; pabrėžia, 
kad būtina lyčių aspektą įtraukti į 
visuomenės sveikatos politiką ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
siekiant atsižvelgti į ligas, kuriomis 
dažniausiai serga moterys ir merginos;
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Or. fr

Pakeitimas 89
Evin Incir, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina valstybes nares kovoti su 
diskriminacija dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių paslaugų teikimo ir 
vadovautis platesniu požiūriu, siekiant 
užtikrinti, kad moterys ir mergaitės, 
nepriklausomai nuo jų translytiškumo, 
taip pat nebinarinio lytiškumo asmenys, 
lesbietės, biseksualios ir interseksualios 
moterys turėtų vienodą galimybę naudotis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis ir teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 90
Evin Incir, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina valstybes nares dirbti, 
siekiant ES ir pasauliniu mastu uždrausti 
atvertimo terapiją, nes tai yra žalinga 
praktika, kuria pažeidžiamos pagrindinės 
LBTI moterų ir mergaičių teisės;

Or. en

Pakeitimas 91
Chrysoula Zacharopoulou
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Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primena, kad išprievartavimai ir 
lytinė prievarta moterims ir merginoms 
ypač dažnai gresia regionuose, kurie dėl 
konfliktų, gamtos katastrofų ir klimato 
kaitos padarinių yra paveikti krizių; 
ragina Europos Sąjungą aktyviau kovoti 
su prievartavimais, kaip kare naudojamu 
ginklu, ir užtikrinti aukoms galimybę 
gauti lytinės bei reprodukcinės sveikatos 
paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 92
György Hölvényi

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja, kad abi naujojo ES ir 
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
valstybių organizacijos susitarimo šalys 
turėtų įsipareigoti visapusiškai ir 
veiksmingai įgyvendinti Pekino veiksmų 
platformą ir Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programą bei jų peržiūros konferencijų 
rezultatus, taip pat šiomis aplinkybėmis 
turėtų siekti lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių užtikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 93
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų apsaugoti 
pažeidžiamas moteris ir merginas nuo 
moterų lyties organų žalojimo praktikos, 
ankstyvos ir priverstinės vaikų santuokos, 
skurdo, socialinės nelygybės, smurto ir 
išnaudojimo, taip pat įsipareigotų dėl 
negalios, našlystės ar tėvų neturėjimo 
pažeidžiamas mergaites ir moteris;

Or. en

Pakeitimas 94
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių grupės susitarimo 
šalys (AKR), taip pat pasibaigusio Kotonu 
susitarimo šalys ir abi ES ir Afrikos 
strategijos bei ES ir Lotynų Amerikos 
šalių strateginės partnerystės šalys 
įsipareigotų skatinti, apsaugoti ir 
įgyvendinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises be diskriminacijos, prievartos ir 
smurto ir visapusiškai įgyvendinti 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymosi klausimais veiksmų programą;

Or. en

Pakeitimas 95
Antoni Comín i Oliveres
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą; ragina 
Komisiją, derantis dėl žmogaus teisių 
nuostatų prekybos susitarimuose ir jas 
įgyvendinant, atsižvelgti į lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises;

Or. en

Pakeitimas 96
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto, kad 
sveikatos priežiūros paslaugomis galėtų 
naudotis ir atokiausių, visų pirma 
kaimiškų vietovių gyventojai, ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

Or. fr
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Pakeitimas 97
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą;

9. pakartoja savo raginimą, kad abi 
naujojo ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių organizacijos 
susitarimo šalys įsipareigotų skatinti, 
apsaugoti ir įgyvendinti lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises be 
diskriminacijos, prievartos ir smurto ir 
visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programą ir jos 
peržiūros konferencijų rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 98
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
vandens, sanitarijos ir higienos 
infrastruktūrą mokyklose, siekiant 
užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą, 
susijusią su kontracepcija, nėštumu, 
gimdymu, nėštumo nutraukimu, lytiškai 
plintančiomis ligomis ar menstruacijų 
higiena.

Or. en

Pakeitimas 99
György Hölvényi
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad moterims ir 
mergaitėms, ypač konfliktų paveiktose 
teritorijose, kyla didelė grėsmė tapti 
seksualinio išnaudojimo ar prekybos 
žmonėmis aukomis, ir kad jų galimybė 
naudotis sveikatos priežiūra, įskaitant 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūrą, yra labai ribota, todėl joms ir 
kitoms pažeidžiamoms grupėms reikalinga 
konkreti ir tikslinė parama.

Or. en

Pakeitimas 100
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad nerimą kelia tai, jog 
konfliktų metu dažnai seksualiai 
išnaudojamos moterys ir vaikai bei 
vykdoma prekyba žmonėmis, ir todėl 
tikslinė parama moterims ir vaikams yra 
prioritetas.

Or. hu

Pakeitimas 101
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad dėl neteisėtai 
migrantus gabenančių nusikaltėlių grupių 
veiklos prieglobsčio prašytojos ir pabėgėlės 
pernelyg dažnai tampa prekybos žmonėmis 
ir priverstinės prostitucijos aukomis; 
primygtinai pabrėžia, kad šių gyventojų 
galimybė naudotis lytine ir reprodukcine 
sveikata bei teisėmis yra labai svarbi jų 
išlikimui ir kad reikia, bendradarbiaujant 
su atitinkamomis valstybėmis, kovoti su 
šiais nusikaltėlių tinklais;

Or. fr

Pakeitimas 102
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; pabrėžia, kad 
prieglobsčio prašytojoms ir pabėgėlėms 
kyla daugiau problemų, susijusių su teise 
gauti gimdyvių priežiūrą, kontracepcijos 
priemones, saugų nėštumo nutraukimą ar 
lytiškai plintančių ligų prevencijos 
paslaugas; primygtinai pabrėžia, kad šių 
gyventojų galimybė veiksmingai naudotis 
lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis 
yra labai svarbi jų išlikimui;

Or. en

Pakeitimas 103
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad apskritai, turėtų būti 
priešinamasi prekybai žmonėmis ir su ja 
kovojama, ir kad šių žmonių galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

Or. en

Pakeitimas 104
Mónica Silvana González, Evin Incir, Maria Noichl

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis, seksualinio 
smurto ir priverstinės prostitucijos 
aukomis; primygtinai pabrėžia, kad šių 
gyventojų galimybė naudotis lytine ir 
reprodukcine sveikata bei teisėmis yra 
labai svarbi jų išlikimui.

Or. en

Pakeitimas 105
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 

10. primena, kad prieglobsčio 
prašytojos ir pabėgėlės pernelyg dažnai 
tampa prekybos žmonėmis ir priverstinės 
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prostitucijos aukomis; primygtinai 
pabrėžia, kad šių gyventojų galimybė 
naudotis lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis yra labai svarbi jų išlikimui.

prostitucijos aukomis; ragina užtikrinti 
šioms aukoms reikiamą pagalbą ir 
apsaugą nuo kitų išnaudojimo atvejų.

Or. en

Pakeitimas 106
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. mano, kad lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių pažeidimai dažnai yra 
įsišakniję socialinėse vertybėse, paremtose 
patriarchaliniu suvokimu apie moterų 
vaidmenį šeimoje ir jų gebėjimą 
daugintis; pabrėžia, kad būtina rengti 
vystomojo bendradarbiavimo programas, 
kuriomis būtų skatinamas kultūrinis 
pokytis, siekiant pagerinti visuomenės 
požiūrį į lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises; mano, kad veiksmai, kuriais 
siekiama įgalinti šalių partnerių pilietines 
visuomenes, ypač organizacijas, kurios 
gina moterų ir mergaičių teises, yra 
būtini, norint pakeisti visuomenės požiūrį 
ir pasiekti susitarimą dėl lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 107
György Hölvényi

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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10a. ragina užtikrinti, kad moterys būtų 
pajėgios pilnai naudotis savo žmogaus ir 
juridinėmis teisėmis, įskaitant teisę į 
teisinį statusą registravus gimimą, moterų 
ir mergaičių nuosavybės paveldėjimo 
teises ir teisę į žemę, kapitalą ir 
mikrofinansavimą; pabrėžia, kad toks 
ekonominis įgalinimas gali pagerinti jų 
galimybę naudotis savo teisėmis visose 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 108
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad paprastai kuriant 
sveikatos priežiūros, visų pirma lytinės 
sveikatos, atrankinio sveikatos tikrinimo 
ir prevencijos programas, turi būti 
atsižvelgiama į visus gyventojus, įskaitant 
marginalizuotus sluoksnius, toli nuo 
sveikatos priežiūros centrų gyvenančius 
asmenis ar rizikos grupėms 
priklausančius asmenis.

Or. fr


