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Amendamentul 1
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea -1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1 având în vedere articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

Or. en

Amendamentul 2
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 168 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 168 
alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care 
prevede că „[a]cțiunea Uniunii respectă 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicii lor de 
sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de 
îngrijire medicală”,

Or. es

Amendamentul 3
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 168 din – având în vedere articolele 5, 6 și 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

168 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 4
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Conferința 
Internațională pentru Populație și 
Dezvoltare (CIPD), care a avut loc la 
Cairo în 1994, programul său de acțiune, 
precum și rezultatele conferințelor sale de 
revizuire,

eliminat

Or. es

Amendamentul 5
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, 
proclamată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 10 
decembrie 1948 [articolul 3: „Orice ființă 
umană are dreptul la viață, la libertate și 
la securitatea persoanei sale”, articolul 4: 
„Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în 
servitute”, și articolul 5: „Nimeni nu va fi 
supus la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau 
degradante”, întrucât procedurile utilizate 
în cazul unui un avort (aspirație, tăiere, 
soluție salină care arde lent fătul, printre 
altele) sunt evident inumane, precum și 
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articolul 16 alineatul (3) care vizează 
nucleul uman cel mai adecvat pentru a 
proteja dreptul la viață, care este familia: 
„Familia constituie elementul natural și 
fundamental al societății și are dreptul la 
ocrotire din partea societății și a 
statului”],

Or. es

Amendamentul 6
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția ONU 
cu privire la drepturile copilului,

Or. en

Amendamentul 7
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația de la 
Nairobi privind CIPD25 de la 
1 noiembrie 2019 intitulată „Accelerarea 
îndeplinirii promisiunilor”, 
angajamentele naționale și ale 
partenerilor și acțiunile de colaborare 
anunțate la reuniunea la nivel înalt de la 
Nairobi,

eliminat

Or. es



PE662.044v01-00 6/148 AM\1220373RO.docx

RO

Amendamentul 8
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale din 4 noiembrie 
1950,

Or. es

Amendamentul 9
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Platforma de 
acțiune de la Beijing și rezultatele 
conferințelor sale de revizuire,

eliminat

Or. es

Amendamentul 10
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (Convenția de la 
Istanbul),

Or. en
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Amendamentul 11
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente,

Or. it

Amendamentul 12
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta socială 
europeană din 18 octombrie 1961,

Or. es

Amendamentul 13
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 
septembrie 2015 și care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2016, și, în special, 
obiectivele sale de dezvoltare durabilă 
(ODD) 3, 5 și 16,

eliminat
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Or. es

Amendamentul 14
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 
septembrie 2015 și care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2016, și, în special, 
obiectivele sale de dezvoltare durabilă 
(ODD) 3, 5 și 16,

– având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 
septembrie 2015 și care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2016, și, în special, 
obiectivele sale de dezvoltare durabilă 
(ODD) 3, 5, 16 și indicatorii aferenți,

Or. en

Amendamentul 15
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 
septembrie 2015 și care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2016, și, în special, 
obiectivele sale de dezvoltare durabilă 
(ODD) 3, 5 și 16,

– având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, adoptată la 25 
septembrie 2015 și care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2016, și, în special, 
obiectivele sale de dezvoltare durabilă 
(ODD) 3, 5, 16 și indicatorii aferenți,

Or. en

Amendamentul 16
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice și Pactul internațional cu 
privire la drepturile economice, sociale și 
culturale, ambele din 16 decembrie 1966 
[articolul 6 alineatul (1): „Dreptul la viața 
este inerent persoanei umane. Acest drept 
trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate 
fi privat de viața sa în mod arbitrar”],

Or. es

Amendamentul 17
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Atlasul 
Contracepției 2017, 2018, 2019 și 2020, 
care clasifică accesul la contracepție în 
Europa geografică și care evidențiază 
inegalitățile din Europa, precum și faptul 
că nevoia nesatisfăcută de contracepție în 
unele părți ale Europei a trecut în mare 
măsură neobservată,

eliminat

Or. es

Amendamentul 18
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Atlasul 
Contracepției 2017, 2018, 2019 și 2020, 
care clasifică accesul la contracepție în 
Europa geografică și care evidențiază 

– având în vedere Atlasul 
Contracepției 2017, 2018, 2019 și 2020, 
care clasifică accesul la contracepție în 
Europa geografică și care evidențiază 
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inegalitățile din Europa, precum și faptul 
că nevoia nesatisfăcută de contracepție în 
unele părți ale Europei a trecut în mare 
măsură neobservată,

inegalitățile din Europa,

Or. it

Amendamentul 19
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
Convenției ONU cu privire la drepturile 
copilului din 20 noiembrie 1989, care 
stabilește în preambulul său că „copilul 
are nevoie de protecție și îngrijire 
speciale, inclusiv de o protecție juridică 
adecvată, atât înainte cat și după nașterea 
sa”,

Or. es

Amendamentul 20
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandările 
generale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei 
(CEDAW) nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), 
nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 
(2017),

eliminat

Or. es
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Amendamentul 21
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandările 
generale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei 
(CEDAW) nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), 
nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 
(2017),

– având în vedere Convenția asupra 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) și 
Recomandările sale generale privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), 
nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 
(2017),

Or. en

Amendamentul 22
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandările 
generale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei 
(CEDAW) nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), 
nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 
(2017),

– având în vedere Convenția asupra 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) și 
Recomandările sale generale privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), 
nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 
(2017),

Or. en

Amendamentul 23
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider
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Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite asupra 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) din 
18 decembrie 1979,

Or. en

Amendamentul 24
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 6 din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap (CRPD) din 3 mai 2008,

Or. en

Amendamentul 25
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 12 din 
Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale,

eliminat

Or. es
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Amendamentul 26
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 5 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și Protocolul (nr. 2) 
privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, care 
consacră capacitatea de decizie și de 
acțiune a statelor membre pentru a 
garanta apropierea exercitării 
competențelor de cetățeni, pe cât posibil, 
în conformitate cu principiul proximității 
prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din 
TUE,

Or. es

Amendamentul 27
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comentariul 
general nr. 22 al Comitetului ONU pentru 
drepturile economice, sociale și culturale 
din 2 mai 2016 privind dreptul la 
sănătatea sexuală și reproductivă,

eliminat

Or. es

Amendamentul 28
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comentariul 
general nr. 22 al Comitetului ONU pentru 
drepturile economice, sociale și culturale 
din 2 mai 2016 privind dreptul la 
sănătatea sexuală și reproductivă,

eliminat

Or. it

Amendamentul 29
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. es

Amendamentul 30
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 2, 7, 17 
și 26 din Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice,

eliminat

Or. es

Amendamentul 31
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)



AM\1220373RO.docx 15/148 PE662.044v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Hotărârea CJUE 
în cauza C-34/10, Oliver 
Brüstle/Greenpeace eV, care prevede că, 
din punct de vedere științific, o nouă viață 
umană începe în momentul concepției și 
că embrionul uman reprezintă o etapă 
precisă în dezvoltarea corpului uman,

Or. es

Amendamentul 32
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comentariul 
general nr. 36 al Comitetului pentru 
Drepturile Omului al ONU din 30 
octombrie 2018 cu privire la articolul 6 
din Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice, referitor la 
dreptul la viață,

eliminat

Or. es

Amendamentul 33
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere activitatea de 
supraveghere a Comitetului ONU pentru 
drepturile persoanelor cu handicap, care 
a recomandat eliminarea avortului 
eugenic: „Comitetul recomandă statului 
parte să elimine distincția făcută în Legea 
2/2010 privind perioada în care legea 
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permite întreruperea unei sarcini din 
motive legate de dizabilități”,

Or. es

Amendamentul 34
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul 
intermediar al Raportorului special al 
ONU din 3 august 2011 privind dreptul 
fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt 
nivel de sănătate fizică și mentală,

eliminat

Or. es

Amendamentul 35
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
europeană a drepturilor omului [articolul 
2 alineatul (1): „Moartea nu poate fi 
cauzată cuiva în mod intenționat, decât în 
executarea unei sentințe capitale”],

Or. es

Amendamentul 36
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul 
Raportorului special al ONU din 4 aprilie 
2016 privind dreptul fiecăruia de a se 
bucura de cel mai înalt nivel de sănătate 
fizică și mentală,

eliminat

Or. es

Amendamentul 37
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
drepturilor persoanelor cu deficiențe 
mentale [Rezoluția 2856 (XXVI) a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, din 20 decembrie 1971],

Or. es

Amendamentul 38
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rapoartele 
Raportorului special al ONU pentru 
violența împotriva femeilor, cauzele și 
consecințele sale, inclusiv raportul din 11 
iulie 2019 privind o abordare bazată pe 
drepturile omului a relelor tratamente și a 
violenței împotriva femeilor în cadrul 
serviciilor de sănătate reproductivă, cu 
accent pe naștere și violența obstetrică,

eliminat

Or. es
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Amendamentul 39
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
drepturilor copilului nenăscut a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei din 6 
octombrie 1979 („Copilul care se va naște 
trebuie să se bucure de toate drepturile 
prevăzute în această declarație, începând 
din momentul conceperii lui”),

Or. es

Amendamentul 40
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere decizia 
Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor în cauza 
S.F.M. împotriva Spaniei din 
28 februarie 2020, UN. Doc. 
CEDAW/C/76/D/188/2018,

Or. en

Amendamentul 41
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
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Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Comitetului pentru Egalitate și 
Nediscriminare al Consiliului Europei din 
18 octombrie 2017 referitor la 
promovarea drepturilor omului în cazul 
persoanelor intersexuale și eliminarea 
discriminării împotriva acestora,

Or. en

Amendamentul 42
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice („Convenția de la 
Istanbul”),

Or. en

Amendamentul 43
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 16 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Comitetului pentru Egalitate și 
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Nediscriminare al Consiliului Europei din 
22 aprilie 2015 referitor la discriminarea 
față de persoanele transgen în Europa,

Or. en

Amendamentul 44
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2004/113/CE a Consiliului din 13 
decembrie 2004 de aplicare a principiului 
egalității de tratament între femei și 
bărbați privind accesul la bunuri și 
servicii și furnizarea de bunuri și servicii1,

eliminat

_________________
1 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.

Or. es

Amendamentul 45
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Grupului 
de lucru al ONU din 8 aprilie 2016 
privind chestiunea discriminării femeilor 
în drept și în practică, prezentat în cadrul 
celei de a 32-a sesiuni a Consiliului 
pentru Drepturile Omului din iunie 2016,

eliminat

Or. es
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Amendamentul 46
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Secțiunea II a 
Raportului Grupului de lucru al ONU din 
14 mai 2018 privind chestiunea 
discriminării femeilor în drept și în 
practică,

eliminat

Or. es

Amendamentul 47
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Secțiunea II a 
Raportului Grupului de lucru al ONU din 
vineri, 8 aprilie 2016 privind chestiunea 
discriminării femeilor în drept și în 
practică,

eliminat

Or. es

Amendamentul 48
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul 
Raportorului special al ONU din 10 
ianuarie 2019 cu privire la situația 
apărătorilor drepturilor omului,

eliminat
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Or. es

Amendamentul 49
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman3,

eliminat

_________________
3 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

Or. es

Amendamentul 50
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația 
comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, al Parlamentului 
European și al Comisiei Europene din 19 
noiembrie 2018 intitulată „Noul consens 
european privind dezvoltarea: Lumea 
noastră, demnitatea noastră, viitorul 
nostru”, în care UE își reafirmă 
angajamentul față de promovarea, 
protejarea și exercitarea dreptului fiecărei 
persoane de a avea control deplin asupra 
sexualității sale și a sănătății sale sexuale 
și reproductive, de a putea hotărî în mod 
liber și responsabil cu privire la aceste 
aspecte și de a trăi fără a fi supusă 

eliminat
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discriminării, constrângerii sau violenței,

Or. es

Amendamentul 51
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene din 25 noiembrie 2020 
privind Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III,

Or. en

Amendamentul 52
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 24 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

Or. en

Amendamentul 53
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în 
Polonia4,

eliminat

_________________
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.

Or. es

Amendamentul 54
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 noiembrie 2019 referitoare la 
incriminarea educației sexuale în 
Polonia4,

eliminat

_________________
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.

Or. it

Amendamentul 55
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, 
Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
14 februarie 2019 referitoare la drepturile 
persoanelor intersexuale1a,
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_________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2019)0128.

Or. en

Amendamentul 56
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
26 noiembrie 2020 referitoare la 
interzicerea de facto a dreptului la avort 
în Polonia,

Or. en

Amendamentul 57
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE5,

eliminat

_________________
5 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.

Or. es

Amendamentul 58
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri
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Propunere de rezoluție
Referirea 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE5,

eliminat

_________________
5 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.

Or. it

Amendamentul 59
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 februarie 2017 referitoare la 
promovarea egalității de gen în sănătatea 
mintală și în cercetarea clinică6,

eliminat

_________________
6 JO C 252, 18.7.2018, p. 99.

Or. es

Amendamentul 60
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
comună a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu privind Planul de 
acțiune al UE pentru egalitatea de gen 
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(GAP) III: o agendă ambițioasă pentru 
egalitatea de gen și emanciparea femeilor 
în acțiunile externe ale UE, JOIN (2020) 
17,

Or. en

Amendamentul 61
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 27 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
instituirea unui program de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății pentru 
perioada 2021-2027 și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 282/2014 
(„programul «UE pentru sănătate»”), 
COM(2020)0405,

Or. en

Amendamentul 62
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Pactul european 
pentru egalitatea de gen (2011-2020) 
adoptat de Consiliu la 7 martie 2011,

eliminat

Or. es

Amendamentul 63
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Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul 
tematic al Comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei din 
decembrie 2017 privind sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa,

eliminat

Or. es

Amendamentul 64
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul 
tematic al Comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei din 
decembrie 2017 privind sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa,

eliminat

Or. it

Amendamentul 65
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați din 
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22 noiembrie 2019 intitulat „Beijing + 25 
– Cea de a 5-a revizuire a modului de 
punere în aplicare a Platformei de acțiune 
de la Beijing în statele membre ale UE”,

Or. en

Amendamentul 66
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 31 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Planul 
OMS/Europa de acțiune pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente pentru perioada 2017-2021, care 
are trei obiective strâns legate, și anume 
„să permită tuturor persoanelor să ia 
decizii în cunoștință de cauză cu privire la 
sănătatea lor sexuală și reproductivă și să 
asigure că drepturile omului sunt 
respectate, protejate și îndeplinite”, „să 
asigure că toate persoanele se pot bucura 
de cel mai înalt standard de sănătate și 
bunăstare sexuală și reproductivă”, și „să 
garanteze accesul universal la sănătatea 
sexuală și reproductivă și eliminarea 
inegalităților”,

Or. en

Amendamentul 67
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Strategia 2017-
2021 a OMS privind sănătatea și 

eliminat
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bunăstarea femeilor din regiunea 
europeană și Planul de acțiune pentru 
sănătatea sexuală și a reproducerii din 
2016: către realizarea Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă în Europa – să 
nu lăsăm pe nimeni în urmă,

Or. es

Amendamentul 68
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Strategia 
mondială 2016-2030 a OMS pentru 
sănătatea femeilor, copiilor și 
adolescenților,

eliminat

Or. es

Amendamentul 69
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere standardele 
Biroului regional pentru Europa al OMS 
și standardele BZgA pentru educația 
sexuală în Europa: un cadru pentru 
factorii de decizie, autoritățile 
educaționale și de sănătate și specialiști, 
precum și orientările tehnice 
internaționale ale UNESCO privind 
educația sexuală: o abordare bazată pe 
date concrete,

eliminat

Or. it



AM\1220373RO.docx 31/148 PE662.044v01-00

RO

Amendamentul 70
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere standardele 
Biroului regional pentru Europa al OMS 
și standardele BZgA pentru educația 
sexuală în Europa: un cadru pentru 
factorii de decizie, autoritățile 
educaționale și de sănătate și specialiști, 
precum și orientările tehnice 
internaționale ale UNESCO privind 
educația sexuală: o abordare bazată pe 
date concrete,

eliminat

Or. es

Amendamentul 71
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere decizia 
Comitetului european pentru drepturile 
sociale din 30 martie 2009 privind 
plângerea colectivă nr. 45/2007 a 
Centrului internațional pentru protecția 
juridică a drepturilor omului 
(INTERIGHTS)/Croația și comentariul 
general nr. 15 al Comitetului ONU pentru 
drepturile copilului din 17 aprilie 2013 
privind dreptul copilului la exercitarea 
celui mai înalt standard de sănătate 
posibil (articolul 24), care subliniază că 
adolescenții ar trebui să aibă acces la 
informații adecvate și obiective privind 
chestiunile sexuale și reproductive,

eliminat
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Or. es

Amendamentul 72
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Fondului 
ONU pentru Populație privind situația 
populației la nivel mondial în 2019, 
intitulat „Unfinished Business: the 
pursuit of rights and choices for all” („O 
chestiune nefinalizată: asigurarea 
drepturilor și a libertății de a alege pentru 
toți”),

eliminat

Or. it

Amendamentul 73
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Fondului 
ONU pentru Populație privind situația 
populației la nivel mondial în 2019, 
intitulat „Unfinished Business: the 
pursuit of rights and choices for all” („O 
chestiune nefinalizată: asigurarea 
drepturilor și a libertății de a alege pentru 
toți”),

eliminat

Or. es

Amendamentul 74
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Referirea 36 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere decizia Comisiei 
FEMM de a acționa împotriva 
organizațiilor societății civile în favoarea 
dreptului la viață printr-un raport din 
proprie inițiativă referitor la finanțarea 
externă a așa-numitelor „grupuri anti-
alegere”,

Or. en

Amendamentul 75
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen (A9-0000/2020),

eliminat

Or. es

Amendamentul 76
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 38 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente (2013/2040(INI)),

Or. es
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Amendamentul 77
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Referirea 38 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere decizia 
Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor în cauza 
S.F.M. împotriva Spaniei din 
28 februarie 2020, UN. Doc. 
CEDAW/C/76/D/188/2018,

Or. en

Amendamentul 78
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 38 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
26 noiembrie 2020 referitoare la dreptul 
la avort în Polonia,

Or. en

Amendamentul 79
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
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Referirea 38 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul IPPF 
EN/BZgA referitor la educația sexuală în 
Europa și Asia Centrală,

Or. en

Amendamentul 80
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Referirea 38 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere sondajul 
partenerilor IPPF EN, intitulat 
„Legislația privind avortul și punerea sa 
în aplicare în Europa și Asia Centrală”,

Or. en

Amendamentul 81
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Heléne Fritzon, 
Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 38 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul 
Parlamentului European intitulat 
„Efectele genderizate ale crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 și extinderea 
acestora în perioada post-criză”,

Or. en
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Amendamentul 82
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 38 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați din 
22 noiembrie 2019 intitulat „Beijing + 25 
– Cea de a 5-a revizuire a modului de 
punere în aplicare a Platformei de acțiune 
de la Beijing în statele membre ale UE”,

Or. en

Amendamentul 83
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 38 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

Or. en

Amendamentul 84
Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Referirea 38 h (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ONU 
Femei intitulat „Impactul COVID-19 
asupra femeilor”, publicat la 
9 aprilie 2020,

Or. en

Amendamentul 85
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Referirea 38 i (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ONU 
intitulat „COVID-19 și drepturile omului: 
o chestiune care ne privește pe toți”, 
publicat în aprilie 2020,

Or. en

Amendamentul 86
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Referirea 38 j (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Fondului 
ONU pentru Populație (UNFPA) intitulat 
„Impactul pandemiei de COVID-19 
asupra planificării familiale și încetarea 
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violenței pe criterii de gen, a mutilării 
genitale a femeilor și a căsătoriei 
copiilor”, publicat la 27 aprilie 2020,

Or. en

Amendamentul 87
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Maria Noichl, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Referirea 38 k (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația 
UNFPA intitulată „Multe alte milioane de 
cazuri preconizate de violență, căsătorii 
ale copiilor, mutilare genitală a femeilor 
și sarcini nedorite ca urmare a pandemiei 
de COVID-19”, publicată la 
28 aprilie 2020,

Or. en

Amendamentul 88
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Robert 
Biedroń, Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon

Propunere de rezoluție
Referirea 38 l (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere sinteza politică a 
European Women’s Lobby intitulată 
„Femeile nu trebuie să plătească prețul 
pentru criza provocată de pandemia de 
COVID-19!”,

Or. en
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Amendamentul 89
Predrag Fred Matić, Robert Biedroń, Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn 
Regner

Propunere de rezoluție
Referirea 38 m (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul 
profesorului Sabine Oertelt-Prigione 
intitulat „Impactul sexului și al genului în 
pandemia de COVID-19”, publicat la 
27 mai 2020,

Or. en

Amendamentul 90
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Referirea 38 n (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere documentul OMS 
intitulat „Avortul fără riscuri: 
recomandări pentru sistemele de sănătate 
în probleme de strategie și practică”,

Or. en

Amendamentul 91
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana 
Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
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Referirea 38 o (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Strategia globală 
a OMS pentru accelerarea eliminării 
cancerului de col uterin,

Or. en

Amendamentul 92
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Referirea 38 p (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 13 
noiembrie 2020 referitoare la impactul 
măsurilor privind COVID-19 asupra 
democrației, statului de drept și 
drepturilor fundamentale,

Or. en

Amendamentul 93
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Referirea 38 q (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cercetările și 
raportul intitulat „Sexual and 
Reproductive Health and Rights COVID-
19 pandemic” (Sănătatea sexuală și 
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reproductivă și drepturile aferente în 
timpul pandemiei de COVID-19), 
publicate la 22 aprilie 2020, realizate de 
Forumul Parlamentar European pentru 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente și Rețeaua Europeană 
a Federației Internaționale pentru 
Planificare Familială,

Or. en

Amendamentul 94
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă este o stare de bunăstare 
fizică, emoțională, mentală și socială în 
ceea ce privește toate aspectele legate de 
sexualitate și reproducere, nu doar 
absența disfuncției, a infirmității sau a 
mortalității, și întrucât fiecare persoană 
are dreptul de a lua decizii cu privire la 
corpul său8;

eliminat

_________________
8 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente), The Lancet, Londra, 
2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. es

Amendamentul 95
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă este o stare de bunăstare 
fizică, emoțională, mentală și socială în 
ceea ce privește toate aspectele legate de 
sexualitate și reproducere, nu doar 
absența disfuncției, a infirmității sau a 
mortalității, și întrucât fiecare persoană 
are dreptul de a lua decizii cu privire la 
corpul său8;

A. întrucât sexul, sexualitatea și 
intimitatea aparțin sferei private;

_________________
8 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente), The Lancet, Londra, 
2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 96
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, 
Monika Beňová, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă este o stare de bunăstare 
fizică, emoțională, mentală și socială în 
ceea ce privește toate aspectele legate de 
sexualitate și reproducere, nu doar absența 
disfuncției, a infirmității sau a mortalității, 
și întrucât fiecare persoană are dreptul de a 

A. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă este o stare de bunăstare 
fizică, emoțională, mentală și socială în 
ceea ce privește toate aspectele legate de 
sexualitate și reproducere, nu doar absența 
disfuncției, a infirmității sau a mortalității, 
și întrucât fiecare persoană are dreptul de a 
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lua decizii cu privire la corpul său8; lua decizii cu privire la corpul său8, fără 
discriminare, constrângere sau violență, 
și de a avea acces la serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă care susțin acest 
drept și oferă o abordare pozitivă față de 
sexualitate și reproducere, deoarece 
sexualitatea constituie o parte integrantă 
a existenței umane;

_________________ _________________
8 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

8 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 97
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, 
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Convenția ONU cu privire 
la drepturile copilului constată că 
„copilul, din cauza imaturității sale fizice 
și mentale, are nevoie de măsuri speciale 
de protecție și îngrijire, inclusiv de 
protecție juridică adecvată, înainte și 
după naștere”, și că acest lucru trebuie să 
includă dreptul principal, dreptul la viață, 
fără de care toate celelalte drepturi ale 
omului sunt nule;

Or. en

Amendamentul 98
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
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Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât atât Programul de acțiune 
al CIPD de la Cairo (1994) (punctul 8.25), 
cât și Platforma de acțiune a celei de-a 
patra Conferințe mondiale privind 
drepturile femeii de la Beijing (1995) 
prevăd în mod clar că avortul nu ar trebui 
promovat ca metodă de planificare 
familială1b;
_________________
1b P7_TA(2013)0548.

Or. it

Amendamentul 99
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât drepturile la sănătate, în 
special drepturile la sănătatea sexuală și 
reproductivă, sunt drepturi fundamentale 
ale femeilor care ar trebui consolidate și 
care nu pot fi în niciun fel reduse sau 
retrase;

Or. pt

Amendamentul 100
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Aa. întrucât apărarea vieții și a 
sănătății, fiind valori esențiale, definesc 
libertatea și demnitatea umană în sine;

Or. es

Amendamentul 101
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât atât Programul de acțiune 
al CIPD (1994), cât și Platforma de 
acțiune de la Beijing (1995) îndeamnă 
statele să reducă mortalitatea maternă și 
să ofere servicii medicale de bază mai 
accesibile, mai puțin costisitoare și de 
calitate ridicată, punând accentul în 
special pe serviciile medicale pentru 
mame;

Or. it

Amendamentul 102
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât libertatea umană în 
materie de apărare a sănătății și a vieții își 
are originea în voința cuiva care a decis 
anterior propria noastră existență;

Or. es

Amendamentul 103
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Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât logica majorității nu 
conferă un caracter legitim și etic unei 
proceduri precum avortul;

Or. es

Amendamentul 104
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât statele membre au o 
competență exclusivă în chestiunile legate 
de aspectele specifice ale domeniului 
sănătății și al reproducerii, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
consacrat în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

Or. es

Amendamentul 105
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât drepturile omului sunt 
inerente tuturor oamenilor, fără nicio 
distincție în ceea ce privește 
naționalitatea, domiciliul, genul, originea 
națională sau etnică, culoarea, religia, 
limba sau orice altă condiție, fără niciun 
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fel de discriminare; întrucât, în 
consecință, acestea nu pot fi condiționate 
de un curent de gândire sau de o ideologie 
ori tendință specifice unei epoci istorice 
care nu este în concordanță cu caracterul 
universal și necesar al acestora;

Or. es

Amendamentul 106
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât nu pot fi utilizate expresii 
sau nomenclaturi vagi, nedefinite ori 
eufemistice și/sau contradictorii pentru 
așa-numitele „drepturi sexuale și 
reproductive”, în cadrul cărora se 
urmărește includerea dreptului la avort, a 
contracepției și a privării de libertate a 
medicului, care nu va putea recurge la 
obiecția pe motive de conștiință;

Or. es

Amendamentul 107
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât în prezent nu există un 
consens internațional care să confere 
legitimitate definiției „sănătății și sexuale 
și reproductive și drepturilor aferente” și 
întrucât, de fapt, aceasta nu poate fi 
impusă în mod voalat în domeniul 
dreptului;



PE662.044v01-00 48/148 AM\1220373RO.docx

RO

Or. es

Amendamentul 108
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ah (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ah. întrucât se utilizează un 
metalimbaj precum cel care include 
expresii de tipul „perspectiva de gen” și 
stereotipuri cum ar fi „violența sexistă” 
pentru a pune în evidență tendința de 
victimizare a femeilor care le afectează 
libertatea în luarea deciziilor pentru a 
apăra familia și dreptul la viață;

Or. es

Amendamentul 109
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR) se bazează pe drepturile tuturor 
persoanelor ca integritatea corporală și 
autonomia personală să le fie respectate; 
să își definească orientarea sexuală și 
identitatea de gen; să decidă dacă, cu cine 
și când să fie active din punct de vedere 
sexual; să decidă dacă, când și cu cine să 
se căsătorească și când, dacă și în ce mod 
să aibă unul sau mai mulți copii; să aibă 
acces la informațiile și sprijinul necesare 
pentru realizarea tuturor celor de mai 
sus9;

eliminat

_________________
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9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente), The Lancet, Londra, 
2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. it

Amendamentul 110
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR) se bazează pe drepturile tuturor 
persoanelor ca integritatea corporală și 
autonomia personală să le fie respectate; 
să își definească orientarea sexuală și 
identitatea de gen; să decidă dacă, cu cine 
și când să fie active din punct de vedere 
sexual; să decidă dacă, când și cu cine să 
se căsătorească și când, dacă și în ce mod 
să aibă unul sau mai mulți copii; să aibă 
acces la informațiile și sprijinul necesare 
pentru realizarea tuturor celor de mai 
sus9;

eliminat

_________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summaryon sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente), The Lancet, Londra, 
2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. es
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Amendamentul 111
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor 
persoanelor ca integritatea corporală și 
autonomia personală să le fie respectate; să 
își definească orientarea sexuală și 
identitatea de gen; să decidă dacă, cu cine 
și când să fie active din punct de vedere 
sexual; să decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
constituie, potrivit Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS), un termen generic 
pentru diferite probleme care afectează 
bărbații, femeile, băieții și fetele 
deopotrivă și reprezintă patru domenii 
separate, și anume sănătatea sexuală, 
drepturile sexuale, sănătatea reproductivă 
și drepturile de reproducere, bazate pe 
drepturile tuturor persoanelor ca 
integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 112
Jessica Stegrud
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9; 
subliniază, prin urmare, importanța unei 
mai bune conștientizări cu privire la 
crimele de „onoare” în UE; constată că, 
de obicei, majoritatea acestor crime nu 
sunt raportate și, în cele mai multe cazuri, 
sunt comise împotriva fetelor și femeilor;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 113
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală, viața privată și 
autonomia personală să le fie respectate; să 
le fie respectate pe deplin orientarea 
sexuală și identitatea de gen; să decidă 
dacă, cu cine și când să fie active din punct 
de vedere sexual; să aibă experiențe 
sexuale sigure, să decidă dacă, când și cu 
cine să se căsătorească și când, dacă și în 
ce mod să aibă unul sau mai mulți copii 
sau câți copii să aibă; să aibă acces pe tot 
parcursul vieții la informațiile, resursele, 
serviciile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus, fără 
discriminare, constrângere, exploatare 
sau violență;

_________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente), The Lancet, Londra, 
2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 114
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
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definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă să aibă unul sau 
mai mulți copii și, în cazul în care doresc 
să aibă copii, să decidă dacă în mod 
natural sau prin mijloace legale, 
garantând dreptul copiilor de a avea, la 
momentul concepției, un tată și o mamă; 
să aibă acces la informațiile și sprijinul 
necesare pentru realizarea tuturor celor de 
mai sus9;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Amendamentul 115
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească, respectând totodată 
legislațiile naționale privind căsătoria, și 
când, dacă și în ce mod să aibă unul sau 
mai mulți copii; să aibă acces la 
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informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Amendamentul 116
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Predrag Fred Matić, Alice Kuhnke, Pierrette 
Herzberger-Fofana, Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, 
Marina Kaljurand, Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, 
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să le fie 
respectate pe deplin orientarea sexuală și 
identitatea de gen; să decidă dacă, cu cine 
și când să fie active din punct de vedere 
sexual; să decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
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aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. en

Amendamentul 117
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală și identitatea 
de gen; să decidă dacă, cu cine și când să 
fie active din punct de vedere sexual; să 
decidă dacă, când și cu cine să se 
căsătorească și când, dacă și în ce mod să 
aibă unul sau mai mulți copii; să aibă acces 
la informațiile și sprijinul necesare pentru 
realizarea tuturor celor de mai sus9;

B. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) 
se bazează pe drepturile tuturor persoanelor 
ca integritatea corporală și autonomia 
personală să le fie respectate; să își 
definească orientarea sexuală; să decidă 
dacă, cu cine și când să fie active din punct 
de vedere sexual; să decidă dacă, când și cu 
cine să se căsătorească și când, dacă și în 
ce mod să aibă unul sau mai mulți copii; să 
aibă acces la informațiile și sprijinul 
necesare pentru realizarea tuturor celor de 
mai sus9;

_________________ _________________
9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

9 Comisia Guttmacher-Lancet, Executive 
Summary on sexual and reproductive 
health and rights (Sinteză privind sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente), The Lancet, Londra, 2018, 
https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary

Or. fr

Amendamentul 118
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât acest proiect de raport se 
bazează pe o abordare care presupune o 
viziune părtinitoare și reductivă, 
întemeiată pe o interpretare individualistă 
a sexualității, care nu acordă atenția 
cuvenită iubirii reciproce și capacității de 
a lua decizii, caracteristice relației de 
cuplu;

Or. es

Amendamentul 119
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât numai un cuplu format 
dintr-un bărbat și o femeie poate avea 
copii, fie prin reproducere naturală, prin 
reproducere asistată medical sau prin 
adopție;

Or. fr

Amendamentul 120
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât un copil este un dar, și nu 
un drept sau un produs, și întrucât 
dorința de a avea un copil nu poate 
justifica unele mijloace artificiale de a da 
naștere unei vieți;



AM\1220373RO.docx 57/148 PE662.044v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 121
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât diferența binară dintre 
bărbat și femeie din punct de vedere 
sexual trebuie să se completeze reciproc 
în crearea unei noi vieți;

Or. es

Amendamentul 122
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât drepturile sexuale și 
reproductive sunt recunoscute ca drepturi 
ale omului în legislația internațională și 
europeană privind drepturile omului10;

eliminat

_________________
10 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Consiliul Europei, Strasbourg, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. it

Amendamentul 123
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât drepturile sexuale și 
reproductive sunt recunoscute ca drepturi 
ale omului în legislația internațională și 
europeană privind drepturile omului10;

eliminat

_________________
10 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 
Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. es

Amendamentul 124
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât drepturile sexuale și 
reproductive sunt recunoscute ca drepturi 
ale omului în legislația internațională și 
europeană privind drepturile omului10;

C. întrucât drepturile sexuale și 
reproductive sunt protejate ca drepturi ale 
omului în legislația internațională și 
europeană privind drepturile omului, 
precum Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice și Pactul 
internațional cu privire la drepturile 
economice, sociale și culturale, Convenția 
asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei și Convenția 
europeană a drepturilor omului, și 
întrucât ele constituie un element esențial 
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al asigurării complete a asistenței 
medicale; întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
reprezintă un element esențial al 
demnității umane, legat intrinsec de 
realizarea egalității de gen și de 
combaterea violenței pe criterii de gen;

_________________
10 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Consiliul Europei, Strasbourg, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. en

Amendamentul 125
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât drepturile sexuale și 
reproductive sunt recunoscute ca drepturi 
ale omului în legislația internațională și 
europeană privind drepturile omului10;

C. întrucât așa-numitele drepturi 
sexuale și reproductive nu sunt stabilite ca 
drepturi ale omului în legislația 
internațională și europeană privind 
drepturile omului; întrucât dreptul la 
integritate, astfel cum este consacrat la 
articolul 3 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, nu ar 
trebui să facă obiectul unei interpretări 
care induce în eroare;

_________________
10 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Consiliul Europei, Strasbourg, 
2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
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women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe.

Or. en

Amendamentul 126
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât conceptul de sănătate 
sexuală și reproductivă a fost prezentat în 
cadrul Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare din 1994, unde 
sănătatea reproductivă a fost definită ca 
fiind „o stare de completă bunăstare 
fizică, psihică și socială, și nu doar ca 
absența îmbolnăvirii sau a infirmității, 
pentru tot ceea ce însemnă aparat genital, 
funcțiile sale și funcționarea sa”, iar 
drepturile de reproducere au fost definite 
ca fiind „anumite drepturi ale omului 
care sunt deja recunoscute în legislațiile 
naționale, în documentele internaționale 
privind drepturile omului și în alte 
documente de consens”;

Or. en

Amendamentul 127
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența pe criterii de gen 
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este răspândită și a fost agravată de 
pandemia de COVID-19; întrucât se 
estimează că 25 % dintre femei se 
confruntă cu o formă de violență pe 
criterii de gen în timpul vieții și 
nenumărate femei se confruntă cu 
agresiuni și hărțuire sexuală în contextul 
parteneriatelor intime și al vieții publice 
din cauza stereotipurilor de gen 
înrădăcinate și a normelor sociale 
rezultate;

Or. en

Amendamentul 128
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât toate drepturile omului 
consacrate în Uniunea Europeană de la 
momentul creării sale sunt ancorate în 
dreptul natural și într-o tradiție milenară 
iudeo-creștină și greco-romană;

Or. es

Amendamentul 129
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât inteligența este 
capacitatea naturală a ființei umane care 
îi permite să perceapă realitatea și 
adevărul lucrurilor, menținând ordinea și 
rațiunea internă, în raport cu normele 
care structurează statul de drept, care este 
protejat chiar în proiectul Uniunii 
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Europene;

Or. es

Amendamentul 130
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât sănătatea nu reprezintă o 
competență directă a Uniunii Europene, 
dar întrucât cooperarea dintre statele 
membre are loc prin metoda deschisă de 
coordonare;

Or. en

Amendamentul 131
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât dreptul natural stă la baza 
drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale și întrucât acestea din urmă 
trebuie să asigure respectarea dreptului 
natural, ca garanție a dreptului pozitiv; 
întrucât orice ființă umană are drepturi 
naturale care rezultă din propria sa 
condiție umană, cum ar fi dreptul la 
viață; întrucât, prin urmare, nicio normă, 
ideologie ori tendință socială sau politică 
în uz nu poate fi în contradicție cu 
drepturile naturale, acestea fiind un 
element constitutiv al condiției umane 
unice și singulare;

Or. es
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Amendamentul 132
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât Uniunea Europeană are 
competența directă de a acționa pentru 
promovarea sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente în 
acțiunile externe; întrucât Uniunea 
Europeană nu are competența directă de 
a acționa pentru promovarea sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente în cadrul Uniunii; întrucât 
Parlamentul European invită și 
încurajează statele membre să promoveze 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente pentru toți;

Or. en

Amendamentul 133
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât viața este o condiție 
prealabilă oricărui drept; întrucât dreptul 
la viață este primul și cel mai important 
drept al omului, având în vedere că 
decurge din dreptul natural și că stă la 
baza tuturor celorlalte drepturi 
fundamentale ale omului;

Or. es
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Amendamentul 134
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât încălcările SRHR 
constituie încălcări ale drepturilor 
omului, în special ale dreptului la viață, 
integritate fizică și mentală, egalitate, 
nediscriminare, sănătate și educație; 
întrucât încălcările SRHR ale femeilor 
reprezintă o formă de violență împotriva 
femeilor și a fetelor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 135
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât încălcările SRHR 
constituie încălcări ale drepturilor 
omului, în special ale dreptului la viață, 
integritate fizică și mentală, egalitate, 
nediscriminare, sănătate și educație; 
întrucât încălcările SRHR ale femeilor 
reprezintă o formă de violență împotriva 
femeilor și a fetelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 136
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât încălcările SRHR constituie 
încălcări ale drepturilor omului, în special 
ale dreptului la viață, integritate fizică și 
mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate 
și educație; întrucât încălcările SRHR ale 
femeilor reprezintă o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;

D. întrucât încălcările SRHR constituie 
încălcări ale drepturilor omului, în special 
ale dreptului la viață, integritate fizică și 
mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate, 
educație, demnitate, viață privată și 
dreptul de a nu fi supus unor tratamente 
inumane sau degradante; întrucât 
încălcările SRHR ale femeilor reprezintă o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor și împiedică progresul către 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 137
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât încălcările SRHR constituie 
încălcări ale drepturilor omului, în special 
ale dreptului la viață, integritate fizică și 
mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate 
și educație; întrucât încălcările SRHR ale 
femeilor reprezintă o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;

D. întrucât încălcările SRHR constituie 
încălcări ale drepturilor omului, în special 
ale dreptului la viață, integritate fizică și 
mentală, egalitate, nediscriminare, sănătate 
și educație; întrucât încălcările SRHR ale 
femeilor reprezintă o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor1a;

_________________
1a OHCHR, Serie de informații privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abo
rtion_WEB.pdf

Or. en
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Amendamentul 138
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât încălcările SRHR 
constituie încălcări ale drepturilor omului, 
în special ale dreptului la viață, integritate 
fizică și mentală, egalitate, nediscriminare, 
sănătate și educație; întrucât încălcările 
SRHR ale femeilor reprezintă o formă de 
violență împotriva femeilor și a fetelor;

D. întrucât încălcările dreptului la 
sănătate constituie încălcări ale drepturilor 
omului, în special ale dreptului la viață, 
integritate fizică și mentală, egalitate, 
nediscriminare, sănătate și educație; 
întrucât încălcările dreptului la sănătate al 
femeilor reprezintă o formă de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;

Or. fr

Amendamentul 139
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât violența pe criterii de gen 
este răspândită și a fost agravată de 
pandemia de COVID-19; întrucât se 
estimează că 25 % dintre femei se 
confruntă cu o formă de violență pe 
criterii de gen în timpul vieții și 
nenumărate femei se confruntă cu 
agresiuni și hărțuire sexuală în contextul 
parteneriatelor intime și al vieții publice 
din cauza stereotipurilor de gen 
înrădăcinate și a normelor sociale 
rezultate;

Or. en

Amendamentul 140
Annika Bruna, Virginie Joron
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât dreptul la informații 
despre aceste subiecte trebuie să fie foarte 
cuprinzător și întrucât legea franceză 
cunoscută drept legea care sancționează 
dezinformarea online, în scop disuasiv, cu 
privire la întreruperea voluntară a 
sarcinii nu constituie doar o încălcare a 
libertăților civile, ci și o încălcare a 
dreptului la informare în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 141
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât avortul liber face ca fătul 
să devină o proprietate a femeii, care 
poate dispune de viața și moartea 
copilului ca și cum acesta ar fi un simplu 
obiect al dorinței;

Or. es

Amendamentul 142
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR) constituie un element esențial al 
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asigurării complete a asistenței medicale;

Or. en

Amendamentul 143
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât SRHR reprezintă o 
condiție primară pentru egalitatea de gen; 
întrucât ar trebui să se garanteze 
respectarea corpului lor, a alegerilor lor și 
a autonomiei lor depline;

Or. en

Amendamentul 144
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente sunt 
cuprinse în obiectivul de dezvoltare 
durabilă 3 al ONU; întrucât violența pe 
criterii de gen și practicile dăunătoare 
sunt cuprinse în ODD 5;

Or. en

Amendamentul 145
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție



AM\1220373RO.docx 69/148 PE662.044v01-00

RO

Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume, 
există în continuare provocări, lipsa 
accesului, lacune și inegalități;

eliminat

Or. es

Amendamentul 146
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume, 
există în continuare provocări, lipsa 
accesului, lacune și inegalități;

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume și 
unele state membre au pus în aplicare 
politici și programe care sprijină SRHR, 
există în continuare provocări, lipsa 
accesului și a prețurilor abordabile, 
lacune, disparități și inegalități în ceea ce 
privește SRHR, atât în UE, cât și în statele 
membre, în funcție de vârstă, sex, rasă, 
etnie, clasă, convingeri sau religie, starea 
civilă, statutul socioeconomic, dizabilitate, 
contaminarea cu virusul HIV (sau cu 
infecții cu transmitere sexuală), originea 
națională sau socială, statutul juridic sau 
statutul de migrant, limbă, orientarea 
sexuală sau identitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
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Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume, 
există în continuare provocări, lipsa 
accesului, lacune și inegalități;

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume, 
există diferențe legitime între statele 
membre care decurg din voința 
popoarelor suverane; întrucât ar trebui 
evitate inegalitățile care persistă în acest 
domeniu din motive economice sau 
geografice în același stat;

Or. fr

Amendamentul 148
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, deși UE are unele dintre 
cele mai înalte standarde SRHR din lume, 
există în continuare provocări, lipsa 
accesului, lacune și inegalități;

E. întrucât UE are unele dintre cele 
mai înalte standarde în materie de sănătate 
sexuală și reproductivă din lume;

Or. it

Amendamentul 149
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se 
numără: lipsa accesului, refuzul de a 
acorda îngrijiri medicale pe motive de 
convingeri personale, violența pe criterii 
de gen, violența ginecologică și obstetrică, 
lipsa unei educații sexuale cuprinzătoare, 

eliminat
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refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, 
disparitățile în ceea ce privește 
mortalitatea maternă, ratele ridicate ale 
sarcinii în rândul adolescentelor, 
stereotipurile de gen și practicile 
dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală 
a femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și 
infantile și crimele de onoare;

Or. es

Amendamentul 150
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, 
refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, 
disparitățile în ceea ce privește 
mortalitatea maternă, ratele ridicate ale 
sarcinii în rândul adolescentelor, 
stereotipurile de gen și practicile 
dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și 

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului universal la serviciile în 
materie de SRHR de înaltă calitate și 
accesibile, lipsa unei educații sexuale 
cuprinzătoare și bazate pe date concrete, 
refuzul accesului la informații și educație, 
lipsa metodelor moderne de contracepție 
disponibile, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, restricții legale și bariere 
practice în calea accesului la serviciile de 
avort, refuzul acordării de îngrijiri privind 
avortul, avortul forțat, violența pe criterii 
de gen, violența ginecologică și obstetrică, 
sterilizarea forțată, intimidarea, 
tratamentele crude și degradante, 
disparitățile între ratele mortalității 
materne, lacunele în ceea ce privește 
sprijinul sănătății mintale materne, 
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infantile și crimele de onoare; creșterea ratei de operații cezariene, lipsa 
accesului la tratament pentru cancerul de 
col uterin, care cauzează decesul a peste 
25 000 de femei europene pe an și care ar 
putea fi prevenit în cele mai multe cazuri, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical și la 
tratamentele de fertilitate, ratele ridicate 
ale infecțiilor cu transmitere sexuală și 
ale HIV, în special în anumite grupuri 
și/sau regiuni marginalizate, ratele 
ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare, 
dispozițiile legale învechite sau motivate 
ideologic care limitează SRHR;

Or. en

Amendamentul 151
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, inclusiv în contextul recunoașterii 
legale a genului, ratele ridicate ale 
infecțiilor cu transmitere sexuală și 



AM\1220373RO.docx 73/148 PE662.044v01-00

RO

ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

ale HIV, disparitățile în ceea ce privește 
mortalitatea maternă, ratele ridicate ale 
sarcinii în rândul adolescentelor, 
stereotipurile de gen și practicile 
dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor și a persoanelor intersexuale, 
căsătoriile timpurii, forțate și infantile, 
crimele de onoare și așa-numitele practici 
de „terapie de transformare”, care pot lua 
forma violenței sexuale, cum ar fi „violul 
corectiv” asupra femeilor și fetelor 
lesbiene și bisexuale, precum și asupra 
persoanelor transgen; întrucât sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente ale persoanelor LGBTI pot fi 
grav afectate din cauza omiterii aspectelor 
legate de diversitatea orientării sexuale, 
identitatea de gen, exprimarea de gen și 
caracteristicile sexuale din programele de 
educație sexuală;

Or. en

Amendamentul 152
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se 
numără: lipsa accesului, refuzul de a 
acorda îngrijiri medicale pe motive de 
convingeri personale, violența pe criterii 
de gen, violența ginecologică și obstetrică, 
lipsa unei educații sexuale cuprinzătoare, 
refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de sănătate sexuală 
și reproductivă se numără: violența pe 
criterii de gen, violența ginecologică și 
obstetrică, refuzul accesului la 
informații/educație, sterilizarea forțată, 
ratele ridicate ale infecțiilor cu transmitere 
sexuală și ale HIV, disparitățile în ceea ce 
privește mortalitatea maternă, ratele 
ridicate ale sarcinii în rândul adolescentelor 
și practicile cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și 
infantile și crimele de onoare;
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practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

Or. it

Amendamentul 153
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se 
numără: lipsa accesului, refuzul de a 
acorda îngrijiri medicale pe motive de 
convingeri personale, violența pe criterii de 
gen, violența ginecologică și obstetrică, 
lipsa unei educații sexuale cuprinzătoare, 
refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se pot 
număra, printre altele, obstacolele de 
natură juridică, financiară și culturală și 
obstacolele de informare, cum ar fi: lipsa 
accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare și 
adecvate vârstei, refuzul accesului la 
informații/educație, lipsa metodelor 
contraceptive disponibile, accesul limitat la 
tratamentele de reproducere asistată 
medical, dificultăți în ceea ce privește 
accesul la bunurile necesare pentru 
SRHR, sterilizarea forțată, ratele ridicate 
ale infecțiilor cu transmitere sexuală și 
ale HIV, disparitățile în ceea ce privește 
mortalitatea maternă, ratele ridicate ale 
sarcinii în rândul adolescentelor, 
stereotipurile de gen și practicile 
dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și 
infantile și crimele de onoare;

Or. en

Amendamentul 154
Annika Bruna, Virginie Joron
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, 
refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
accesului la educație privind metodele 
contraceptive și riscurile de transmitere a 
unor boli cu transmitere sexuală, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

Or. fr

Amendamentul 155
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
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accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile, certificatele de 
virginitate, himenoplastia pentru a face 
față presiunilor anturajului și crimele de 
onoare;

Or. fr

Amendamentul 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale din alte motive decât clauza de 
conștiință a medicilor, violența pe criterii 
de gen, violența ginecologică și obstetrică, 
lipsa unei educații sexuale cuprinzătoare, 
refuzul accesului la informații/educație, 
lipsa metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

Or. fr
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Amendamentul 157
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
sterilizarea forțată, ratele ridicate ale 
infecțiilor cu transmitere sexuală și 
ale HIV, disparitățile în ceea ce privește 
mortalitatea maternă, ratele ridicate ale 
sarcinii în rândul adolescentelor, 
stereotipurile de gen și practicile 
dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor, căsătoriile timpurii, forțate și 
infantile și crimele de onoare;

Or. fr

Amendamentul 158
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile în 
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accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

mod legal în statul membru, accesul 
limitat la tratamentele de reproducere 
asistată medical, sterilizarea forțată, ratele 
ridicate ale infecțiilor cu transmitere 
sexuală și ale HIV, disparitățile în ceea ce 
privește mortalitatea maternă, ratele 
ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

Or. fr

Amendamentul 159
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, poligamia, căsătoriile 
timpurii, forțate și infantile și crimele de 
onoare;

Or. fr



AM\1220373RO.docx 79/148 PE662.044v01-00

RO

Amendamentul 160
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile de gen și 
practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

F. întrucât printre provocările și 
obstacolele în materie de SRHR se numără: 
lipsa accesului, refuzul de a acorda îngrijiri 
medicale pe motive de convingeri 
personale, violența pe criterii de gen, 
violența ginecologică și obstetrică, lipsa 
unei educații sexuale cuprinzătoare, refuzul 
accesului la informații/educație, lipsa 
metodelor contraceptive disponibile, 
accesul limitat la tratamentele de 
reproducere asistată medical, sterilizarea 
forțată, ratele ridicate ale infecțiilor cu 
transmitere sexuală și ale HIV, disparitățile 
în ceea ce privește mortalitatea maternă, 
ratele ridicate ale sarcinii în rândul 
adolescentelor, stereotipurile bazate pe gen 
și practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoriile timpurii, 
forțate și infantile și crimele de onoare;

Or. fr

Amendamentul 161
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Organizația Mondială a 
Sănătății definește infertilitatea ca fiind 
„o boală a aparatului genital definită prin 
incapacitatea de a obține o sarcină clinică 
după 12 luni sau mai mult de relații 
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sexuale neprotejate în mod regulat”; 
întrucât această definiție nu reflectă 
realitatea femeilor lesbiene și bisexuale și 
nici a persoanelor transgen din cupluri de 
același sex sau a femeilor singure 
interesate de opțiunile privind fertilizarea, 
agravând provocările socio-legale în ceea 
ce privește accesul la tehnologiile de 
reproducere asistată cu care se confruntă 
deja ca rezultat al concentrării pe 
combaterea infertilității; întrucât este 
posibil ca femeile lesbiene și bisexuale să 
nu-și poată dovedi „infertilitatea” și, prin 
urmare, li se va interzice accesul la 
tehnologiile de reproducere asistată;1a

_________________
1a 
https://www.who.int/reproductivehealth/to
pics/infertility/definitions/en/

Or. en

Amendamentul 162
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât familia, ca societate 
naturală, a existat înainte să existe statul 
sau orice altă comunitate, având propriile 
sale drepturi care sunt inalienabile;

Or. es

Amendamentul 163
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât familia reprezintă mai 
mult decât o unitate juridică, socială și 
economică, fiind o comunitate bazată pe 
dragoste și solidaritate, în care 
conviețuiesc mai multe generații și care 
este de neînlocuit pentru învățarea și 
transmiterea valorilor culturale, etice, 
sociale și spirituale, esențiale pentru 
dezvoltarea și bunăstarea propriilor săi 
membri și a societății;

Or. es

Amendamentul 164
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Arba Kokalari, Marina Kaljurand, Silvia 
Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât, în anumite circumstanțe, 
bărbații transgen și persoanele non-
binare pot, de asemenea, să rămână 
însărcinate și ar trebui, în astfel de cazuri, 
să beneficieze de măsuri în ceea ce 
privește sarcina și serviciile de îngrijire 
legate de naștere fără discriminare pe 
criterii de identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 165
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de 
a lua decizii în cunoștință de cauză cu 
privire la propriile SRHR;

eliminat

Or. es

Amendamentul 166
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu privire 
la propriile SRHR;

G. întrucât indisponibilitatea educației 
și a unor informații exacte din punct de 
vedere științific și bazate pe date concrete 
încalcă drepturile persoanelor de a lua 
decizii în cunoștință de cauză cu privire la 
propriile SRHR și subminează abordările 
sănătoase privind sexualitatea, 
planificarea familială și egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 167
Christine Anderson, Annika Bruna, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la 
Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu privire 

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații imparțiale exacte din punct de 
vedere științific încalcă drepturile 
persoanelor de a lua decizii în cunoștință 
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la propriile SRHR; de cauză cu privire la propriile SRHR;

Or. en

Amendamentul 168
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor de a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu privire 
la propriile SRHR;

G. întrucât indisponibilitatea unor 
informații exacte din punct de vedere 
științific încalcă drepturile persoanelor și 
afectează luarea deciziilor în cunoștință de 
cauză cu privire la SRHR;

Or. en

Amendamentul 169
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât publicitatea și mijloacele 
de comunicare, mass-media digitală și 
rețelele sociale pot oferi conținuturi care 
nu sunt adaptate la diferitele cicluri de 
maturizare a copiilor și care pot promova 
comportamente inadecvate care conduc, 
la rândul lor, la o hipersexualizare a 
societății;

Or. es

Amendamentul 170
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în cazul în care 
susținătorii avortului nu sunt siguri dacă 
un făt in utero este o ființă umană, aceștia 
pot consulta orice manual medical;

Or. en

Amendamentul 171
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât este imperios necesar să 
se asigure o educație sexuală 
cuprinzătoare, care să aibă în vedere toate 
dimensiunile caracteristice naturii 
umane, și anume: fizică, mentală, 
emoțională/afectivă și spirituală;

Or. es

Amendamentul 172
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de 
măsuri privind sănătatea sexuală și 
reproductivă cuprinde: o educație sexuală 
cuprinzătoare; mijloace de contracepție 
moderne; îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 
obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de 

eliminat
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siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și 
a violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și 
servicii de fertilitate;

Or. es

Amendamentul 173
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de 
măsuri privind sănătatea sexuală și 
reproductivă cuprinde: o educație sexuală 
cuprinzătoare; mijloace de contracepție 
moderne; îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 
obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de 
siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

H. întrucât serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă sunt servicii 
medicale esențiale care ar trebui să fie 
disponibile tuturor și care cuprind: o 
educație sexuală cuprinzătoare; informații, 
servicii și consiliere confidențială și 
imparțială privind bunăstarea și sănătatea 
sexuală și reproductivă; consiliere și 
acces la o gamă largă de mijloace de 
contracepție moderne; îngrijire prenatală, 
în timpul nașterii și postnatală; moașe; 
îngrijire obstetrică și a nou-născuților; 
servicii de avort, servicii de îngrijire și 
servicii de îngrijire în perioada de după 
avort legale, efectuate în condiții de 
siguranță, inclusiv tratament în cazul 
complicațiilor apărute în urma unui avort 
care nu a fost efectuat în condiții de 
siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; prevenirea, 
depistarea și tratarea cancerelor tractului 
reproducător, în special a cancerului de 
col uterin; servicii de fertilitate și 
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tratament pentru fertilitate;

Or. en

Amendamentul 174
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort legale, 
efectuate în condiții de siguranță; 
prevenirea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; tratarea cancerelor tractului 
reproducător și servicii de fertilitate;

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort legale, 
efectuate în condiții de siguranță; 
prevenirea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; tratarea cancerelor tractului 
reproducător și servicii de fertilitate pentru 
cuplurile heterosexuale sterile, în viață și 
aflate la vârsta reproductivă;

Or. fr

Amendamentul 175
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală 
cuprinzătoare; mijloace de contracepție 
moderne; îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: accesul la educație privind 
metodele contraceptive și riscurile de 
transmitere a unor boli cu transmitere 
sexuală; mijloace de contracepție 
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obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de 
siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

moderne; îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 
obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de 
siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

Or. fr

Amendamentul 176
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort legale, 
efectuate în condiții de siguranță; 
prevenirea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; tratarea cancerelor tractului 
reproducător și servicii de fertilitate;

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: accesul la informații, servicii 
medicale și consiliere confidențială și 
imparțială; o educație sexuală 
cuprinzătoare și adecvată vârstei; mijloace 
de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate și de infertilitate;

Or. en

Amendamentul 177
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort legale, 
efectuate în condiții de siguranță; 
prevenirea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; tratarea cancerelor tractului 
reproducător și servicii de fertilitate;

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare 
și bazată pe date concrete; informații și 
consiliere privind mijloacele de 
contracepție moderne; îngrijire prenatală, 
în timpul nașterii și postnatală; moașe; 
îngrijire obstetrică și a nou-născuților; 
servicii de avort legale, efectuate în 
condiții de siguranță; prevenirea, 
depistarea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; prevenirea, depistarea și tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

Or. en

Amendamentul 178
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort legale, 
efectuate în condiții de siguranță; 
prevenirea și tratarea HIV și a altor infecții 
cu transmitere sexuală; servicii care au ca 
scop detectarea, prevenirea și tratarea 
violenței sexuale și a violenței pe criterii de 
gen; tratarea cancerelor tractului 

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală cuprinzătoare; 
mijloace de contracepție moderne; îngrijire 
prenatală, în timpul nașterii și postnatală; 
moașe; îngrijire obstetrică și a nou-
născuților; servicii de avort efectuate în 
condiții de siguranță, dacă legislația 
națională le permite; prevenirea și tratarea 
HIV și a altor infecții cu transmitere 
sexuală; servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
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reproducător și servicii de fertilitate; cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

Or. fr

Amendamentul 179
Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: o educație sexuală 
cuprinzătoare; mijloace de contracepție 
moderne; îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 
obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort legale, efectuate în condiții de 
siguranță; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

H. întrucât pachetul esențial de măsuri 
privind sănătatea sexuală și reproductivă 
cuprinde: îngrijire prenatală, în timpul 
nașterii și postnatală; moașe; îngrijire 
obstetrică și a nou-născuților; servicii de 
avort efectuate în condiții de siguranță în 
cazul în care legislația națională permite 
acest lucru; prevenirea și tratarea HIV și a 
altor infecții cu transmitere sexuală; 
servicii care au ca scop detectarea, 
prevenirea și tratarea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen; tratarea 
cancerelor tractului reproducător și servicii 
de fertilitate;

Or. it

Amendamentul 180
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât însăși logica vieții implică 
o confirmare a faptului că nu putem 
refuza nimănui viața pe care nimeni nu 
ne-a refuzat-o nouă;

Or. es
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Amendamentul 181
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

eliminat

Or. es

Amendamentul 182
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează un comportament 
sexual responsabil, inclusiv reducerea 
riscului și utilizarea din ce în ce mai 
frecventă a prezervativelor și a altor 
forme de contracepție; întrucât, potrivit 
orientărilor tehnice internaționale 
UNESCO privind educația sexuală, 
programele de învățământ privind 
educația sexuală cuprinzătoare le permit 
copiilor și tinerilor să dezvolte cunoștințe, 
atitudini și competențe precise, inclusiv 
respectarea drepturilor omului, a 
egalității de gen, a consimțământului și a 
diversității care contribuie la relații 
sigure, sănătoase și respectuoase; întrucât 
această educație capacitează copiii și 
tinerii, oferind dovezi și informații 
adecvate vârstei privind sexualitatea, 
abordând aspecte legate de sănătatea 
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sexuală și reproductivă, inclusiv, dar fără 
a se limita la: anatomia și fiziologia 
sexuală și a reproducerii; 
consimțământul, pubertatea și 
menstruația; reproducere, contracepția 
modernă, sarcină și naștere; infecții cu 
transmitere sexuală, inclusiv HIV și 
SIDA; și practicile vătămătoare, precum 
căsătoria copiilor, căsătoria timpurie și 
căsătoria forțată și mutilarea genitală a 
femeilor; întrucât majoritatea 
adolescenților nu au încă acces la 
programe de educație sexuală 
cuprinzătoare; întrucât, în acest sens, 
educația sexuală cuprinzătoare adecvată 
vârstei este esențială pentru dezvoltarea 
abilităților copiilor și tinerilor de a stabili 
relații sănătoase, egale, benefice și sigure, 
în special prin abordarea rolurilor de gen, 
a egalității de gen, a dinamicii puterii în 
relații, a consimțământului, a respectului 
pentru propriile limite și pentru limitele 
celorlalți;

Or. en

Amendamentul 183
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare și adecvată vârstei este o 
abordare bazată pe drepturi și axată pe 
gen a educației sexuale, incluzând 
informații exacte din punct de vedere 
științific privind dezvoltarea umană, 
anatomia și sănătatea reproductivă, care 
facilitează alegerile în cunoștință de cauză 
privind reproducerea și contribuie la 
combaterea violenței pe criterii de gen;

Or. en
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Amendamentul 184
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare, bazată pe date concrete, 
nediscriminatorie și adecvată vârstei, 
bazată pe standarde internaționale, 
facilitează alegerile în cunoștință de cauză 
privind reproducerea și contribuie la 
realizarea egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 185
Christine Anderson, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

I. întrucât succesul unei educații 
sexuale cuprinzătoare în prevenirea 
sarcinilor nedorite nu este dovedit 
științific, deoarece poate conduce la o 
activitate sexuală mai timpurie și sporită 
în rândul minorilor;

Or. en

Amendamentul 186
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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I. întrucât o educație sexuală 
cuprinzătoare facilitează alegerile în 
cunoștință de cauză privind reproducerea;

I. întrucât educația privind metodele 
contraceptive și riscurile de transmitere a 
unor boli cu transmitere sexuală 
facilitează alegerile în cunoștință de cauză 
privind reproducerea;

Or. fr

Amendamentul 187
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă include igiena menstruală și 
igienizarea, precum și factori sistemici și 
socioeconomici de stigmatizare și de 
discriminare în legătură cu menstruația; 
întrucât sărăcia menstruală, care se 
referă la accesul limitat la produsele 
sanitare, afectează aproximativ 1 din 10 
femei din Europa și este agravată de o 
impozitare a produselor de igienă 
menstruală din UE care are la bază 
prejudecățile de gen; întrucât rușinea, 
durerile menstruale netratate și tradițiile 
discriminatorii conduc la abandonul 
școlar și la scăderea ratei de școlarizare a 
fetelor și a ratei prezenței femeilor la locul 
de muncă; întrucât atitudinile negative și 
miturile existente privind menstruația 
influențează deciziile privind sănătatea 
reproductivă; întrucât înțelegerea 
legăturilor dintre igiena menstruală și 
morbiditatea, mortalitatea și infertilitatea 
maternă, infecțiile cu transmitere 
sexuală/HIV și cancerul de col uterin 
poate contribui la depistarea timpurie și 
poate salva vieți;

Or. en
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Amendamentul 188
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât conceptul de sănătate se 
referă în principal la protecția și la 
apărarea vieții umane în orice 
circumstanță în vederea dezvoltării 
depline a diferitelor dimensiuni umane;

Or. es

Amendamentul 189
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât contracepția modernă 
joacă un rol esențial în realizarea 
egalității de gen și în prevenirea sarcinilor 
nedorite, precum și în punerea în aplicare 
a dreptului persoanelor de a lua decizii cu 
privire la alegerile lor familiale, 
planificând în mod proactiv și responsabil 
numărul de copii, perioada în care aceștia 
se vor naște și intervalele de timp dintre 
nașteri; întrucât anumite metode de 
contracepție modernă reduc, de 
asemenea, incidența HIV sau a altor 
infecții cu transmitere sexuală; întrucât 
accesul la aceste metode de contracepție 
este încă împiedicat de barierele practice, 
financiare, sociale și culturale, inclusiv de 
miturile legate de contracepție, de 
atitudinile învechite față de sexualitatea 
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feminină și contracepție, precum și de o 
percepție stereotipă potrivit căreia femeile 
sunt singurele responsabile de 
contracepție;

Or. en

Amendamentul 190
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări 
sau să își ducă sarcina la termen 
împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului și o formă 
de violență pe criterii de gen;

eliminat

Or. es

Amendamentul 191
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări 
sau să își ducă sarcina la termen 
împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului și o formă 
de violență pe criterii de gen;

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 192
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări 
sau să își ducă sarcina la termen 
împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului și o formă 
de violență pe criterii de gen;

eliminat

Or. it

Amendamentul 193
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări sau 
să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului și o formă de violență 
pe criterii de gen;

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi extrem de restrictive 
care interzic avortul, cu excepția unor 
circumstanțe strict definite, obligând 
femeile să facă avorturi clandestine, să 
călătorească în alte țări sau să își ducă 
sarcina la termen împotriva voinței lor, 
ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor 
omului și o formă de violență pe criterii de 
gen, care afectează drepturile femeilor și 
fetelor la viață, integritate fizică și 
mentală, egalitate, nediscriminare, 
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sănătate și dreptul de a nu fi supus unor 
tratamente inumane sau degradante;

Or. en

Amendamentul 194
Christine Anderson
în numele Grupului ID
Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări 
sau să își ducă sarcina la termen 
împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului și o formă 
de violență pe criterii de gen;

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
ceea ce îmbunătățește rezultatele privind 
starea de sănătate pentru mame și nou-
născuți;

Or. en

Amendamentul 195
Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări sau 
să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului și o formă de violență 
pe criterii de gen;

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
ceea ce determină femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări sau 
să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului și o formă de violență 
pe criterii de gen1a;
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_________________
1a OHCHR, Serie de informații privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abo
rtion_WEB.pdf

Or. en

Amendamentul 196
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât unele state membre aplică 
în continuare legi care interzic avortul, cu 
excepția unor circumstanțe strict definite, 
obligând femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări sau 
să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare 
a drepturilor omului și o formă de 
violență pe criterii de gen;

J. întrucât unele state membre aplică 
legi care interzic avortul, cu excepția unor 
circumstanțe strict definite, ceea ce ar 
putea determina femeile să facă avorturi 
clandestine, să călătorească în alte țări sau 
să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor; reamintește că legislația în 
materie de SRHR nu ține de competența 
UE;

Or. en

Amendamentul 197
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât orice ființă umană are 
datoria și obligația de a cunoaște 
importanța acțiunilor sale și consecințele 
acestora, fără a putea fi scutită de 
răspundere, în același mod în care, într-
un stat de drept, necunoașterea legii nu 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
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poate justifica nerespectarea ei;

Or. es

Amendamentul 198
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât, în temeiul articolului 6 
din TFUE, UE nu poate interveni în 
domeniul protecției și al îmbunătățirii 
sănătății umane decât pentru a sprijini, a 
coordona sau a completa acțiunile statelor 
membre ale UE, ele fiind, prin urmare, 
suverane în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 199
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât mai multe state membre 
încearcă să limiteze accesul la sănătatea 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente (SRHR) prin legi extrem de 
restrictive, care conduc la discriminare de 
gen și au consecințe negative pentru 
sănătatea femeilor;

Or. en

Amendamentul 200
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea obstacole în calea 
accesului la avort;

eliminat

Or. es

Amendamentul 201
Predrag Fred Matić, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, Irène Tolleret, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana 
Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea obstacole în calea 
accesului la avort;

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea o serie de obstacole 
legale, cvasi-legale și informale în calea 
accesului la avort, inclusiv: perioade de 
timp limitate și motive pentru a avea acces 
la avort, perioade de așteptare 
nejustificate din punct de vedere medical, 
lipsa personalului medical instruit și 
dispus să efectueze procedura de avort și 
refuzul de îngrijirii medicale din cauza 
convingerilor personale, consilierea 
părtinitoare și obligatorie, dezinformarea 
deliberată sau autorizația din partea unui 
terț, teste inutile din punct de vedere 
medical, cerințe privind existența unui 
pericol, costuri și nerambursarea 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea obstacole în calea 
accesului la avort;

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, acesta rămâne o experiență 
traumatizantă pentru femei și întrucât 
este necesar să li se ofere femeilor 
alternative precum nașterea sub 
anonimat, fără a le influența în alegerea 
vreuneia dintre aceste variante;

Or. fr

Amendamentul 203
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea obstacole în calea 
accesului la avort;

K. întrucât legile în materie de avort 
se bazează pe legislația națională; 
întrucât, chiar și în cazul în care avortul 
este disponibil din punct de vedere juridic, 
există adesea obstacole în calea accesului 
la avort;

Or. en

Amendamentul 204
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul K



PE662.044v01-00 102/148 AM\1220373RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, există adesea obstacole în calea 
accesului la avort;

K. întrucât, chiar și în cazul în care 
avortul este disponibil din punct de vedere 
juridic, este esențial să se garanteze 
libertatea de conștiință a întregului 
personal din domeniul asistenței 
medicale;

Or. it

Amendamentul 205
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât provocarea decesului 
fătului în pântecele matern nu va 
însemna niciodată exercitarea unei 
libertăți umane, deoarece contravine 
naturii sale;

Or. es

Amendamentul 206
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât ființa umană își caută 
împlinirea, care constă în cucerirea 
fericirii; întrucât dezvoltarea virtuților 
umane, a principiilor, a valorilor și a 
capacităților este calea de a atinge 
plenitudinea ființei umane;

Or. es
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Amendamentul 207
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Kc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kc. întrucât apărarea vieții, de la 
momentul conceperii sale până la 
moartea naturală, constituie manifestarea 
deplină a solidarității cu o civilizație care 
nu se lasă învinsă de frică și de disperare;

Or. es

Amendamentul 208
Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria 
Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere, iar îngrijirile maternale 
bazate pe date concrete constituie un drept 
al omului;

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere; întrucât accesul la 
îngrijirile maternale bazate pe date 
concrete, de calitate și accesibile din punct 
de vedere financiar constituie un drept al 
omului și trebuie asigurat fără nicio 
discriminare în toate mediile de asistență 
medicală;

Or. en

Amendamentul 209
Christine Anderson
în numele Grupului ID
Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul L
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere, iar îngrijirile maternale 
bazate pe date concrete constituie un drept 
al omului;

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere, iar îngrijirile maternale 
bazate pe date concrete au dovedit că 
avortul pune viața mamei în pericol mult 
mai mult decât ducerea sarcinii la termen;

Or. en

Amendamentul 210
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Predrag Fred Matić, Alice Kuhnke, Pierrette 
Herzberger-Fofana, Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, 
Frances Fitzgerald, Silvia Modig, Evelyn Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere, iar îngrijirile maternale 
bazate pe date concrete constituie un drept 
al omului;

L. întrucât nicio femeie nu ar trebui să 
moară la naștere, iar îngrijirile maternale 
bazate pe date concrete, sarcina și 
îngrijirile legate de naștere constituie un 
drept al omului;

Or. en

Amendamentul 211
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât cele mai vulnerabile și 
marginalizate persoane se confruntă cu 
bariere suplimentare, discriminare și 
violență în ceea ce privește accesul la 
serviciile medicale, inclusiv persoanele 
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care aparțin minorităților etnice sau 
religioase, romii, persoanele care provin 
din medii socioeconomice defavorizate, 
persoanele fără asigurare de sănătate, 
persoanele care locuiesc în zonele rurale, 
persoanele cu dizabilități, persoanele 
LGBTIQ, victimele violențelor etc.;

Or. en

Amendamentul 212
Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât infertilitatea și 
subfertilitatea afectează una din șase 
persoane din Europa și reprezintă o 
problemă globală de sănătate publică și 
întrucât este necesară reducerea 
inegalităților în ceea ce privește accesul la 
informații și tratamente privind 
fertilitatea, precum și interzicerea 
discriminării după criterii de sex, 
orientare sexuală, sănătate sau stare 
civilă;

Or. en

Amendamentul 213
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât să lupți pentru viață 
înseamnă să nu cedezi în fața 
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dificultăților: a morții, a suferinței sau 
chiar în fața fricii;

Or. es

Amendamentul 214
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène 
Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Considerentul Lb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lb. întrucât SRHR constituie drepturi 
ale omului și trebuie respectate de statele 
membre ale UE, în conformitate cu 
standardele internaționale privind 
drepturile omului; întrucât pentru ca o 
democrație să funcționeze trebuie să se 
respecte drepturile omului; întrucât 
drepturile omului, democrația și statul de 
drept sunt toate interdependente; întrucât 
toate aceste valori ale UE trebuie să fie pe 
deplin respectate de toate statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 215
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Lb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lb. întrucât, conform celui mai 
elementar principiu al noncontradicției, 
nu putem să existăm și să nu existăm în 
același timp; întrucât nu este posibil să se 
apere viața și sănătatea și, în același timp, 
să se legitimeze o decizie contrară, cum ar 
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fi avortul;

Or. es

Amendamentul 216
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de 
oponenții drepturilor reproductive care 
apelează la interesele naționale pentru a 
atinge obiectivele demografice, 
contribuind astfel la erodarea democrației 
și a libertăților personale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 217
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de 
oponenții drepturilor reproductive care 
apelează la interesele naționale pentru a 
atinge obiectivele demografice, 
contribuind astfel la erodarea democrației 
și a libertăților personale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 218
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
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Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de oponenții 
drepturilor reproductive care apelează la 
interesele naționale pentru a atinge 
obiectivele demografice, contribuind astfel 
la erodarea democrației și a libertăților 
personale;

M. întrucât oponenții drepturilor 
sexuale și reproductive instrumentalizează 
adesea aspecte precum interesul național 
sau schimbarea demografică pentru a 
submina SRHR, contribuind astfel la 
erodarea libertăților personale și a 
democrației; întrucât toate politicile care 
vizează schimbarea demografică trebuie 
să fie bazate pe drepturi, să se concentreze 
asupra oamenilor, să fie adaptate și să se 
bazeze pe date concrete și trebuie să 
susțină drepturile sexuale și reproductive;

Or. en

Amendamentul 219
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de 
oponenții drepturilor reproductive care 
apelează la interesele naționale pentru a 
atinge obiectivele demografice, 
contribuind astfel la erodarea democrației 
și a libertăților personale;

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
intră în sfera de competență a statelor 
membre;

Or. fr

Amendamentul 220
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider
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Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de oponenții 
drepturilor reproductive care apelează la 
interesele naționale pentru a atinge 
obiectivele demografice, contribuind astfel 
la erodarea democrației și a libertăților 
personale;

M. întrucât aspectele legate de SRHR 
sunt adesea instrumentalizate de oponenții 
drepturilor reproductive pentru a atinge 
obiectivele demografice, contribuind astfel 
la erodarea democrației și a libertăților 
personale;

Or. en

Amendamentul 221
Predrag Fred Matić, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât pandemia de COVID-19 a 
arătat că este necesar să se consolideze 
reziliența sistemelor de sănătate la astfel 
de crize, cu un accent specific pe 
asigurarea faptului că serviciile de 
sănătate sexuală și reproductivă continuă 
să fie complet disponibile și că statele 
membre nu instrumentalizează criza 
pentru a deprioritiza sau a submina în 
mod intenționat accesul la aceste servicii;

Or. en

Amendamentul 222
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât reproducerea asistată 
medical ar trebui rezervată cuplurilor 
heterosexuale sterile, în viață și aflate la 
vârsta reproductivă;

Or. fr

Amendamentul 223
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât imaginea maternității și a 
familiei a fost devalorizată în societatea 
noastră;

Or. es

Amendamentul 224
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât asigurarea unui nivel mai 
ridicat de protecție vulnerabilității femeii 
însărcinate și a copilului implică 
recunoașterea existenței a două persoane 
cu demnitate și cu drepturi încă din 
momentul concepției: mama și copilul; 
întrucât fătul este o ființă cu drepturi și 
libertăți depline, care contribuie la 
împlinirea deplină a femeilor în 
dimensiunea lor maternă, pentru 
asigurarea fericirii lor;

Or. es
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Amendamentul 225
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât maternitatea de substituție 
nu poate fi considerată în niciun caz ca 
făcând parte din drepturile sexuale și 
reproductive;

Or. fr

Amendamentul 226
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât s-au înregistrat progrese 
în domeniul drepturilor femeilor și al 
SRHR, însă oponenții drepturilor 
reproductive au avut totuși o influență 
asupra legislației și politicilor naționale, 
încercând să submineze SRHR, astfel 
cum a remarcat Parlamentul în rezoluția 
sa referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE și 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați în raportul 
său din 22 noiembrie 2019 privind Beijing 
+25 – Cea de a 5-a revizuire a modului de 
punere în aplicare a Platformei de acțiune 
de la Beijing în statele membre ale UE,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 227
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât s-au înregistrat progrese 
în domeniul drepturilor femeilor și al 
SRHR, însă oponenții drepturilor 
reproductive au avut totuși o influență 
asupra legislației și politicilor naționale, 
încercând să submineze SRHR, astfel 
cum a remarcat Parlamentul în rezoluția 
sa referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE și 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați în raportul 
său din 22 noiembrie 2019 privind 
Beijing +25 – Cea de a 5-a revizuire a 
modului de punere în aplicare a 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE,

eliminat

Or. es

Amendamentul 228
Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Vera Tax, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât s-au înregistrat progrese 
în domeniul drepturilor femeilor și al 
SRHR, însă oponenții drepturilor 
reproductive au avut totuși o influență 
asupra legislației și politicilor naționale, 
încercând să submineze SRHR, astfel cum 
a remarcat Parlamentul în rezoluția sa 
referitoare la regresul drepturilor femeii și 
al egalității de gen în UE și Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați în raportul său din 

N. întrucât oponenții drepturilor 
sexuale și reproductive și ai autonomiei 
femeilor au avut o influență semnificativă 
asupra legislației și politicilor naționale, 
prin inițiative regresive adoptate în mai 
multe state membre, încercând să 
submineze SRHR, astfel cum a remarcat 
Parlamentul în rezoluțiile sale referitoare la 
regresul drepturilor femeii și al egalității de 
gen în UE și dreptul la avort în Polonia, 
precum și Institutul European pentru 
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22 noiembrie 2019 privind Beijing +25 – 
Cea de a 5-a revizuire a modului de punere 
în aplicare a Platformei de acțiune de la 
Beijing în statele membre ale UE,

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
în raportul său din 22 noiembrie 2019 
privind Beijing +25 – Cea de a 5-a 
revizuire a modului de punere în aplicare a 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE; întrucât aceste 
inițiative și regresul împiedică aplicarea 
drepturilor persoanelor, dezvoltarea 
țărilor și subminează valorile europene și 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 229
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a avut un impact 
disproporționat asupra accesului în timp 
util la serviciile medicale esențiale, 
inclusiv la cele legate de sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente; întrucât indisponibilitatea 
medicilor și eventuala suspendare 
ulterioară a serviciilor de întrerupere a 
sarcinii și a prescripțiilor pentru 
medicamente contraceptive din cauza 
măsurilor de limitare a răspândirii au 
avut implicații grave în ceea ce privește 
dreptul fundamental al femeilor la 
autonomia corporală;

Or. en

Amendamentul 230
Predrag Fred Matić, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn 
Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, 
Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina 
Kaljurand
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Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât actuala pandemie de 
COVID-19 afectează sănătatea populației 
în ansamblu, iar femeile sunt afectate nu 
doar de amenințarea directă la adresa 
sănătății, ci sunt afectate în mod negativ 
și prin realocarea resurselor și a 
priorităților, inclusiv a serviciilor de 
sănătate sexuală și reproductivă, iar 
această inversare a resurselor poate 
conduce la creșterea ratei sarcinilor 
nedorite, la rate mai ridicate ale 
mortalității și morbidității materne, 
precum și la o creștere a bolilor cu 
transmitere sexuală și a HIV;

Or. en

Amendamentul 231
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât, potrivit cartei, Convenției 
europene a drepturilor omului și 
jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului, sănătatea sexuală și 
reproductivă a femeilor este legată de mai 
multe drepturi ale omului, printre care 
dreptul la viață și la demnitate, dreptul de 
a nu fi supus unor tratamente inumane și 
degradante, dreptul de acces la asistență 
medicală, dreptul la viață privată, dreptul 
la educație și interzicerea discriminării;

Or. en
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Amendamentul 232
Annika Bruna, Virginie Joron, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât libertatea de opinie și de 
exprimare și dezbaterea democratică stau 
la baza democrațiilor statelor membre și 
întrucât nicio instituție supranațională nu 
poate impune unor popoare suverane și 
guvernelor naționale care le reprezintă și 
care au fost alese în mod democratic 
politici privind drepturile sexuale și 
reproductive și nici nu poate limita 
dreptul de exprimare în această privință;

Or. fr

Amendamentul 233
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât libertatea umană 
încetează să mai fie umană și să mai fie 
libertate atunci când cineva provoacă un 
rău efectiv propriei persoane și/sau altora, 
ca în cazul avortului și al încălcării 
conștiinței de către medicul care, prin 
jurământul lui Hipocrate, a jurat să apere 
viața și să asigure îngrijirea sănătății; 
întrucât prin această lege privind 
„sănătatea”, nu se intenționează ca totul 
să funcționeze corect, ci să nu 
funcționeze;

Or. es

Amendamentul 234
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Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât unele state membre care 
au legalizat avortul la cerere sau din 
motive sociale ample, mențin totuși 
sancțiuni penale specifice pentru 
avorturile efectuate în afara domeniului 
de aplicare a dispozițiilor legale în 
vigoare; întrucât încă mai există șase țări 
în Europa care păstrează legi extrem de 
restrictive privind avortul;

Or. en

Amendamentul 235
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna, Isabella 
Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul N a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât TFUE prevede că 
Uniunea trebuie să respecte pe deplin 
responsabilitatea statelor membre față de 
conținutul învățământului și de 
organizarea sistemului educațional;

Or. it

Amendamentul 236
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Nb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nb. întrucât minoritatea etnică, 
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inclusiv femeile de culoare și femeile 
migrante, se confruntă cu o discriminare 
intersecțională în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
exercitarea drepturilor aferente, ceea ce 
conduce la rate mai ridicate ale 
mortalității și morbidității materne; 
întrucât cercetările au arătat că femeile 
de culoare sunt de 5 ori mai predispuse să 
moară în timpul nașterii decât femeile 
albe1a; întrucât există o lipsă substanțială 
de date referitoare la problema violenței 
obstetrice împotriva femeilor care se 
confruntă cu discriminarea rasială în 
Europa;
_________________
1a 
https://www.npeu.ox.ac.uk/assets/downloa
ds/mbrrace-uk/reports/MBRRACE-
UK%20Maternal%20Report%202019%20
-%20WEB%20VERSION.pdf

Or. en

Amendamentul 237
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul Nb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nb. reamintește că sănătatea sexuală 
este fundamentală pentru sănătatea și 
bunăstarea generală a persoanelor, a 
cuplurilor și a familiilor, pe lângă 
dezvoltarea socială și economică a 
comunităților și a țărilor, și că accesul la 
sănătate, inclusiv la sănătatea sexuală și 
reproductivă, este un drept al omului; 
întrucât furnizarea unei forme de 
educație sexuală și de sănătate este deja 
obligatorie în majoritatea statelor 
membre;
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Or. en

Amendamentul 238
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Nb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nb. întrucât Parlamentul European a 
abordat sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente (SRHR) în 
documentul său de poziție recent adoptat 
în primă lectură cu privire la programul 
de acțiune a Uniunii în domeniul 
sănătății pentru perioada 2021-2027 
(„programul «UE pentru sănătate»”) 
pentru a asigura accesul în timp util la 
bunurile necesare pentru serviciile sigure 
legate de SRHR (de exemplu, 
medicamente, contraceptive și 
echipamente medicale);

Or. en

Amendamentul 239
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Nb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nb. întrucât numeroase rapoarte arată 
că, pe durata pandemiei de COVID-19 și 
a limitării mișcării persoanelor, serviciile 
SRHR au fost limitate și/sau revocate și 
există o întrerupere a accesului la 
serviciile medicale esențiale, cum ar fi 
contracepția și acordarea de îngrijiri 
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privind avortul, testarea pentru HIV și 
pentru infecțiile cu transmitere sexuală și 
screeningul cancerului tractului 
reproducător, precum și asistența 
medicală maternă în condiții de respect;

Or. en

Amendamentul 240
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Nb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nb. întrucât intimitatea și 
confidențialitate, precum și respectarea 
vieții private, afectează în mod direct 
demnitatea persoanelor și concepția 
acestora despre libertate;

Or. es

Amendamentul 241
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Nc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nc. întrucât femeile de etnie romă 
continuă să se confrunte cu discriminări 
sistemice și constante și cu încălcări grave 
ale drepturilor lor sexuale și reproductive, 
inclusiv cu segregarea etnică în ceea ce 
privește locațiile legate de sănătatea 
reproductivă, cu forme grave de violență 
verbală, fizică și psihologică și cu 
hărțuirea rasială, precum și cu refuzul 
accesului la justiție și la despăgubiri 
pentru practicile istorice de sterilizare 
forțată;
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Or. en

Amendamentul 242
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Considerentul Nc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nc. întrucât există un efort persistent 
de a instrumentaliza criza de sănătate 
provocată de pandemia de COVID-19 ca 
pretext pentru a adopta măsuri restrictive 
suplimentare legate de SRHR și întrucât 
acest lucru are un efect negativ amplu pe 
termen lung asupra exercitării dreptului 
fundamental la sănătate, egalității de gen 
și luptei împotriva discriminării și a 
violenței pe criterii de gen și pune în 
pericol bunăstarea, sănătatea și viața 
femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 243
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Nd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nd. întrucât femeile cu dizabilități se 
confruntă cu discriminări și cu încălcări 
ale SRHR în multe țări ca urmare a 
legilor și a politicilor care permit practici 
coercitive în domeniul serviciilor legate de 
sănătatea sexuală și reproductivă și cu 
lipsa unor amenajări corespunzătoare 
pentru accesul la îngrijiri de calitate și la 
informații; întrucât femeile cu dizabilități 



AM\1220373RO.docx 121/148 PE662.044v01-00

RO

sunt supuse, de asemenea, unui risc mai 
mare de violență și abuz;

Or. en

Amendamentul 244
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Ne (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ne. întrucât adolescenții se confruntă 
adesea cu bariere legate de SRHR din 
cauza lipsei serviciilor favorabile 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 245
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Considerentul Nf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Nf. întrucât persoanele gravide se 
confruntă cu diverse intervenții medicale 
forțate în timpul nașterii, inclusiv cu 
abuzuri fizice și verbale, cu suturarea 
leziunilor provocate de naștere fără 
ameliorarea durerii și cu nerespectarea 
deciziilor lor și a consimțământului lor în 
deplină cunoștință de cauză, ceea ce poate 
constitui violență, cruditate și tratamente 
inumane;

Or. en

Amendamentul 246
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Găsirea unui consens și abordarea 
provocărilor privind SRHR ca provocări 
ale UE

Găsirea unui consens și abordarea 
dimensiunilor care afectează apărarea 
vieții, sexualitatea și maternitatea în ceea 
ce privește libertatea și demnitatea ca 
provocări ale UE

Or. es

Amendamentul 247
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Găsirea unui consens și abordarea 
provocărilor privind SRHR ca provocări 
ale UE

Găsirea unui consens în ceea ce privește 
abordarea SRHR

Or. en

Amendamentul 248
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor 
membre să asigure accesul la o gamă 
completă de SRHR și să elimine toate 
barierele care împiedică accesul deplin la 
SRHR;

eliminat



AM\1220373RO.docx 123/148 PE662.044v01-00

RO

Or. it

Amendamentul 249
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor 
membre să asigure accesul la o gamă 
completă de SRHR și să elimine toate 
barierele care împiedică accesul deplin la 
SRHR;

eliminat

Or. es

Amendamentul 250
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor membre 
să asigure accesul la o gamă completă de 
SRHR și să elimine toate barierele care 
împiedică accesul deplin la SRHR;

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR în exercitarea politicilor 
și a competențelor lor, cu respectarea 
corespunzătoare a subsidiarității și 
solicită statelor membre să asigure accesul 
la o gamă completă de SRHR și să elimine 
toate barierele care împiedică accesul 
deplin la SRHR;

Or. en

Amendamentul 251
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
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Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor membre 
să asigure accesul la o gamă completă de 
SRHR și să elimine toate barierele care 
împiedică accesul deplin la SRHR;

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul 
universal la serviciile SRHR și solicită 
statelor membre să asigure accesul la o 
gamă completă de SRHR de înaltă calitate, 
cuprinzătoare și accesibile și să elimine 
toate barierele care împiedică accesul 
deplin la SRHR;

Or. en

Amendamentul 252
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor 
membre să asigure accesul la o gamă 
completă de SRHR și să elimine toate 
barierele care împiedică accesul deplin la 
SRHR;

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă pentru a garanta accesul 
persoanelor la toate informațiile 
disponibile și la un standard ridicat de 
sănătate, pentru a duce o viață sexuală 
satisfăcătoare, responsabilă, sigură și 
pentru a avea libertatea de a decide când, 
dacă și cât de des se reproduc;

Or. it

Amendamentul 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor membre 
să asigure accesul la o gamă completă de 
SRHR și să elimine toate barierele care 
împiedică accesul deplin la SRHR;

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor membre 
să asigure accesul la SRHR naționale și să 
elimine toate barierele care împiedică 
accesul deplin la SRHR;

Or. fr

Amendamentul 254
Predrag Fred Matić, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vera 
Tax, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul la 
serviciile SRHR și solicită statelor membre 
să asigure accesul la o gamă completă de 
SRHR și să elimine toate barierele care 
împiedică accesul deplin la SRHR;

1. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, solicită statelor 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în 
cunoștință de cauză cu privire la SRHR;

Or. en

Amendamentul 255
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește angajamentul UE față 
de promovarea, apărarea și exercitarea 
dreptului fiecărei persoane și fiecărei 
femei și fete de a avea control deplin 
asupra aspectelor legate de sexualitatea sa 
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și de drepturile sale sexuale și 
reproductive și de a hotărî în mod liber și 
responsabil cu privire la aceste aspecte, 
fără discriminare, constrângere sau 
violență1a;

_________________
1a Concluziile Consiliului Uniunii 
Europene, „Prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru 
cea de a 75-a Adunare Generală a 
Organizației Națiunilor Unite, septembrie 
2020-septembrie 2021”.

Or. en

Amendamentul 256
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să protejeze 
SRHR, în special prin asigurarea 
disponibilității programelor și a serviciilor 
privind sănătatea reproductivă care să 
ofere îngrijirile și medicamentele 
necesare pentru planificarea familială 
voluntară și sănătatea maternă și a nou-
născuților;

Or. pt

Amendamentul 257
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să garanteze 
politici de apărare a vieții care să fie în 
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concordanță cu apărarea drepturilor 
omului consacrate în Carta Organizației 
Națiunilor Unite și în legislațiile, tratatele 
și convențiile conexe;

Or. es

Amendamentul 258
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că este important să se 
continue bunele practici și să se găsească 
modalități inovatoare de a furniza servicii 
de sănătate sexuală și reproductivă și de a 
se garanta drepturile aferente, inclusiv 
telemedicina, consultările online și 
accesul de acasă la avortul medical 
timpuriu;

Or. en

Amendamentul 259
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reamintește că este necesar să se 
respecte dreptul constituțional la 
libertatea conștiinței, recunoscut pe scară 
largă, atunci când orice persoană 
consideră că se aduce atingere nucleului 
intim al propriei conștiințe;

Or. es
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Amendamentul 260
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază necesitatea unei 
abordări pozitive și proactive a serviciilor 
medicale pe parcursul întregului ciclu de 
viață;

Or. en

Amendamentul 261
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. reamintește tradiția milenară a 
jurământului lui Hipocrate, care include, 
printre altele, apărarea vieții, și anume: 
„Nu voi încredința nimănui otrăvuri, 
dacă îmi va cere, și nu voi îndemna la așa 
ceva, tot astfel nu voi încredința niciunei 
femei leacuri care să o ajute să lepede. 
Îmi voi petrece viața și voi îndeplini 
meșteșugul în nevinovăție și curăție”;

Or. es

Amendamentul 262
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. îndeamnă statele membre să 
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elaboreze rapoarte care să expună efectele 
nocive ale procedurilor de avort asupra 
femeilor la nivel emoțional, psihologic, 
sufletesc și spiritual, pentru a apăra 
sănătatea mintală, fizică și psihologică a 
acestora;

Or. es

Amendamentul 263
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
respecte normele interne ale statelor 
membre cu privire la drepturile în 
domeniul sănătății și să pună în valoare 
procesul de gestionare a durerii și a 
suferinței, protejat de iubirea, 
solidaritatea și caritatea față de oameni;

Or. es

Amendamentul 264
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. afirmă dreptul uman și universal 
la obiecție pe motive de conștiință, 
împreună cu responsabilitatea statului de 
a se asigura că pacienții pot accesa 
servicii de îngrijire medicală legitime în 
timp util, în special în caz de urgență 
legată de sănătatea prenatală și maternă; 
reamintește că nicio persoană, niciun 
spital sau nicio instituție nu ar trebui să 
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fie obligată, considerată responsabilă sau 
discriminată în vreun fel pentru că refuză 
să efectueze un avort, să-l accepte, să 
acorde sprijin în vederea acestuia sau să 
supună la un avort sau orice act care ar 
putea provoca moartea unui făt sau 
embrion uman, din orice motiv;

Or. es

Amendamentul 265
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. încurajează statele membre să își 
exercite competența exclusivă în 
chestiunile legate de sănătate și de 
sexualitate, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, să depună eforturi pentru 
a proteja drepturile omului, în special 
dreptul la sănătate, și să asigure 
respectarea principiului non-regresului;

Or. es

Amendamentul 266
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în 
cunoștință de cauză cu privire la SRHR;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 267
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
de cauză cu privire la SRHR;

2. invită UE, organismele și agențiile 
sale să sprijine și să promoveze accesul 
deplin la serviciile SRHR prin crearea 
unei culturi a egalității, a respectului 
pentru autonomia personală, a 
accesibilității, a respectului, a alegerilor și 
a consimțământului în cunoștință de 
cauză, a nediscriminării și non-violenței și 
solicită statelor membre să asigure 
accesul la o gamă completă de SRHR și să 
elimine toate barierele juridice, politice, 
financiare și de altă natură care 
împiedică accesul deplin la SRHR pentru 
toate persoanele, fără niciun fel de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 268
Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
de cauză cu privire la SRHR;

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor, indiferent de vârstă, rasă sau 
origine etnică, religie sau credință, 
dizabilități, orientare sexuală, gen, clasă 
și/sau statutul de migrant, de a face 
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alegeri în cunoștință de cauză cu privire la 
SRHR și să asigure dreptul la integritatea 
corporală și la autonomia personală, la 
egalitate și la nediscriminare;

Or. en

Amendamentul 269
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
de cauză cu privire la SRHR;

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
de cauză cu privire la SRHR, să pună 
accentul pe prevenirea infecțiilor cu 
transmitere sexuală și să pună la 
dispoziție mijloacele necesare pentru a 
permite fiecărei persoane, fără excepție, 
să își exercite dreptul la sănătate sexuală 
și reproductivă;

Or. pt

Amendamentul 270
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale, invită statele 
membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
de cauză cu privire la SRHR;

2. în conformitate cu principiul 
subsidiarității și în concordanță cu 
competențele naționale și cu legislația 
națională în domeniul sănătății, invită 
statele membre să protejeze dreptul tuturor 
persoanelor de a face alegeri în cunoștință 
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de cauză cu privire la SRHR;

Or. en

Amendamentul 271
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită, în acest context, 
facilitarea schimburilor periodice de bune 
practici și promovarea bunelor practici 
între statele membre și părțile interesate 
cu privire la aspectele de gen în materie 
de sănătate, inclusiv în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 272
Predrag Fred Matić, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, 
Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reafirmă că SRHR sunt esențiale 
pentru egalitatea de gen, eliminarea 
violenței pe criterii de gen, creșterea și 
dezvoltarea economică, protecția copilului 
și eliminarea traficului de ființe umane și 
a sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 273
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 
dreptul la sănătate;

eliminat

Or. es

Amendamentul 274
Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, 
Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 
dreptul la sănătate;

3. invită statele membre să abordeze 
provocările persistente în ceea ce privește 
accesarea sau exercitarea SRHR în Europa 
și la nivel global și să se asigure că toate 
persoanele au acces la servicii SRH de 
înaltă calitate și la prețuri accesibile și că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 
dreptul la sănătate; subliniază că trebuie 
să se asigure accesul egal la SRHR pentru 
toate persoanele, indiferent de vârstă, sex, 
rasă, etnie, clasă, castă, convingeri sau 
religie, starea civilă, statutul 
socioeconomic, dizabilități, contaminarea 
cu virusul HIV (sau infecții cu 
transmitere sexuală), originea națională 
și socială, statutul juridic și statutul de 
migrant, limbă, orientarea sexuală sau 
identitatea de gen;
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Or. en

Amendamentul 275
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 
dreptul la sănătate;

3. invită statele membre să abordeze 
provocările persistente în ceea ce privește 
accesarea sau exercitarea SRHR în Europa 
și la nivel global și să se asigure că toate 
persoanele au acces la servicii SRH de 
înaltă calitate, indiferent de 
circumstanțele lor socioeconomice, astfel 
încât nicio persoană să nu fie lăsată în 
urmă prin faptul că nu este în măsură să își 
exercite dreptul la sănătate; subliniază că 
trebuie să se asigure accesul egal la 
SRHR pentru toate persoanele, indiferent 
de vârstă, sex, rasă, etnie, clasă, castă, 
starea civilă, statutul socioeconomic, 
dizabilități, contaminarea cu virusul HIV 
(sau cu infecții cu transmitere sexuală), 
originea națională, statutul juridic sau 
statutul de migrant, limbă, orientarea 
sexuală sau identitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 276
Christine Anderson, Simona Baldassarre, Nicolaus Fest, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
sunt efectuate studii medicale evaluate 
inter pares pentru a constata dacă din 
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dreptul la sănătate; acest acces rezultă vreun beneficiu 
medical sau vreun prejudiciu, deoarece 
niciun studiu efectuat până în prezent nu 
a dovedit existența vreunui beneficiu, 
ceea ce ar asigura faptul că nicio persoană 
nu este lăsată în urmă prin faptul că nu este 
în măsură să își exercite dreptul la sănătate;

Or. en

Amendamentul 277
Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Radka Maxová, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR și să se asigure că 
nicio persoană nu este lăsată în urmă prin 
faptul că nu este în măsură să își exercite 
dreptul la sănătate;

3. invită statele membre să abordeze 
provocările în ceea ce privește accesarea 
sau exercitarea SRHR utilizând o abordare 
intersecțională și să se asigure că nicio 
persoană nu este lăsată în urmă prin faptul 
că nu este în măsură să își exercite dreptul 
la sănătate;

Or. en

Amendamentul 278
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că toate politicile 
legate de SRHR ar trebui să se bazeze pe 
dovezi fiabile și obiective din partea unor 
organizații precum OMS, alte agenții ale 
ONU și Consiliul Europei;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 279
Simona Baldassarre, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că toate politicile legate 
de SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi 
fiabile și obiective din partea unor 
organizații precum OMS, alte agenții ale 
ONU și Consiliul Europei;

4. reamintește că toate politicile legate 
de sănătatea sexuală și reproductivă ar 
trebui să se bazeze pe dovezi fiabile;

Or. it

Amendamentul 280
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert 
Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert 
Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că toate politicile legate 
de SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi 
fiabile și obiective din partea unor 
organizații precum OMS, alte agenții ale 
ONU și Consiliul Europei;

4. recunoaște importanța 
informațiilor publice privind SRHR; 
reamintește că toate politicile legate de 
SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi 
fiabile și obiective din partea unor 
organizații precum OMS, alte agenții ale 
ONU și Consiliul Europei;

Or. en

Amendamentul 281
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că toate politicile legate 
de SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi 
fiabile și obiective din partea unor 
organizații precum OMS, alte agenții ale 
ONU și Consiliul Europei;

4. reamintește că toate politicile legate 
de SRHR ar trebui să se bazeze pe dovezi 
fiabile și obiective;

Or. en

Amendamentul 282
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că UE și statele sale 
membre se confruntă în continuare cu o 
criză economică și financiară, care este 
exacerbată de pandemia de COVID-19, și 
că măsurile pe care instituțiile UE le-au 
impus statelor membre de-a lungul anilor 
prin intermediul politicilor de guvernanță 
economică ale UE și al programelor de 
„asistență financiară” au avut efecte 
adverse, resimțite în special de femei, 
asupra serviciilor publice de sănătate, 
inclusiv asupra celor referitoare la 
sănătatea sexuală și reproductivă, în ceea 
ce privește atât calitatea, cât și 
accesibilitatea acestora, dar și asupra 
celor referitoare la planificarea familială; 
subliniază că aceste efecte adverse au 
avut repercusiuni grave asupra 
drepturilor de muncă și drepturilor 
sociale, limitând independența economică 
a femeilor în contextul regresului în 
dezvoltarea drepturilor femeilor;

Or. pt

Amendamentul 283
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită să se recunoască accesul la 
diferite surse de informații veridice și 
științifice care pot face obiectul unui 
proces de dezbatere și de reflecție alături 
chiar de orientările OMS și să promoveze 
dezbaterea științifică a unor teme la fel de 
sensibile, precum cele care se vizează 
dreptul la viață în raport cu diversitatea 
opiniilor și a punctelor de vedere necesare 
în ceea ce privește aceste aspecte;

Or. es

Amendamentul 284
Annika Bruna, Virginie Joron, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă apelul adresat statelor 
membre de către Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei11 
de a garanta resurse bugetare suficiente 
pentru SRHR și de a asigura 
disponibilitatea unor resurse umane 
adecvate;

eliminat

_________________
11 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 
Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. fr
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Amendamentul 285
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă apelul adresat statelor 
membre de către Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei11 
de a garanta resurse bugetare suficiente 
pentru SRHR și de a asigura 
disponibilitatea unor resurse umane 
adecvate;

eliminat

_________________
11 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 
Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. es

Amendamentul 286
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă apelul adresat statelor 
membre de către Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei11 
de a garanta resurse bugetare suficiente 
pentru SRHR și de a asigura 
disponibilitatea unor resurse umane 
adecvate;

eliminat

_________________

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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11 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 
Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. it

Amendamentul 287
Predrag Fred Matić, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez 
Muñoz, Monika Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne 
Fritzon, Robert Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Robert Biedroń, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă apelul adresat statelor 
membre de către Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei11 
de a garanta resurse bugetare suficiente 
pentru SRHR și de a asigura 
disponibilitatea unor resurse umane 
adecvate;

5. reafirmă apelul adresat statelor 
membre de către Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei11 
de a garanta resurse bugetare suficiente 
pentru SRHR și de a asigura 
disponibilitatea unor resurse umane 
adecvate la toate nivelurile sistemului de 
sănătate, atât în zonele urbane, cât și în 
cele rurale, de a identifica și de a aborda 
barierele juridice, politice și financiare 
care împiedică accesul la îngrijiri de 
înaltă calitate legate de SRH și de a 
integra serviciile SRHR în sistemele 
publice de asigurări de sănătate, de 
subvenționare sau de rambursare 
existente, în vederea realizării acoperirii 
universale cu servicii de sănătate;

_________________ _________________
11 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 

11 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile femeilor în 
Europa”, Comisarul pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, Consiliul 
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Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Europei, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
women-s-sexual-and-reproductive-rights-
in-europe

Or. en

Amendamentul 288
Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Robert 
Hajšel, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, 
Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază efectele negative ale 
așa-numitei „taxe pe tampoane” asupra 
egalității de gen; solicită statelor membre 
să elimine așa-numita „taxă pe 
tampoane” prin aplicarea unei cote TVA 
de 0 % la produsele de igienă menstruală 
și să se asigure că această reducere a 
TVA este strict în beneficiul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 289
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că este important să se 
garanteze resurse bugetare suficiente 
pentru sănătatea sexuală și reproductivă a 
femeilor și să se asigure disponibilitatea 
unor resurse umane adecvate și a 
bunurilor necesare la toate nivelurile 
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sistemului de sănătate, atât în zonele 
urbane, cât și în cele rurale;

Or. en

Amendamentul 290
Terry Reintke, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Malin Björk, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Karen Melchior, Ernest 
Urtasun, Monika Vana, Abir Al-Sahlani, Alice Kuhnke, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Maria Noichl, Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Marina Kaljurand, Silvia Modig, Evelyn 
Regner, Irène Tolleret, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește opiniile aprobate de 
Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei, care recomandă ca asistența 
medicală specifică persoanelor trans, cum 
ar fi tratamentul hormonal și intervenția 
chirurgicală, să fie accesibilă și să fie 
rambursată prin sistemele publice de 
asigurări de sănătate;1a

_________________
1a Raportul CDDH privind punerea în 
aplicare a Recomandării CM/Rec(2010)5 
a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei către statele membre cu privire la 
măsurile de combatere a discriminării pe 
motive de orientare sexuală sau identitate 
de gen, punctul 130, care poate fi 
consultat la adresa 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_det
ails.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0

Or. en

Amendamentul 291
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
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Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că, deși acțiunea 
Uniunii în domeniul sănătății este 
limitată, Uniunea ar trebui să sprijine 
statele membre în reducerea inegalităților 
în materie de sănătate și în realizarea 
unei acoperiri cu servicii de sănătate în 
domeniul sănătății sexuale și 
reproductive, abordând în același timp 
provocările cu care se confruntă 
grupurile vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 292
Predrag Fred Matić, Miroslav Číž, Irène Tolleret, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert 
Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert 
Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că, în timpul crizei de 
sănătate provocate de pandemia de 
COVID-19, este esențial să se garanteze 
accesul universal la SRHR, în 
conformitate cu standardele 
internaționale privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 293
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. subliniază că Uniunea poate 
sprijini statele membre în pregătirea 
sistemelor lor de sănătate pentru 
tehnologiile emergente, pentru a garanta 
că sunt disponibile tratamente și metode 
de diagnostic de vârf și emergente, care le 
permit pacienților să beneficieze pe deplin 
de revoluția digitală; subliniază 
necesitatea de a utiliza pe deplin 
programul Orizont Europa și Europa 
digitală pentru promovarea acestor 
priorități;

Or. en

Amendamentul 294
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Lena 
Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. subliniază că Uniunea Europeană 
poate sprijini acțiunile statelor membre 
pentru a asigura accesul la serviciile de 
sănătate sexuală și reproductivă și la 
medicamentele aferente, inclusiv pe piața 
globală, și pentru a sprijini abordările 
integrate și intersecționale referitoare la 
prevenire, diagnostic, tratament și 
îngrijire;

Or. en

Amendamentul 295
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sănătatea sexuală și reproductivă ca 
element esențial al unei stări bune de 
sănătate

Sănătatea femeii, sexualitatea și 
maternitatea

Or. es

Amendamentul 296
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR;

eliminat

Or. es

Amendamentul 297
Pierrette Herzberger-Fofana

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR;

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul 
universal la o gamă completă de servicii 
SRHR de înaltă calitate și utilizarea 
acestora, indiferent de barierele 
financiare, practice și sociale și fără 
discriminare, cu o atenție deosebită față 
de grupurile marginalizate de femei, 
inclusiv, dar nu numai, femeile care 
aparțin minorităților etnice, rasiale și 
religioase din Europa, femeile migrante, 
femeile din zonele rurale, femeile cu 
dizabilități, femeile fără asigurări de 
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sănătate, persoanele LGBTI, victimele 
violenței sexuale și pe criterii de gen etc.;

Or. en

Amendamentul 298
Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Maria Noichl, Robert Biedroń, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Alessandra 
Moretti, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Heléne Fritzon, Robert Hajšel, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR;

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul 
universal la o gamă completă de servicii 
SRHR de înaltă calitate și accesibile și 
utilizarea acestora, indiferent de barierele 
financiare, practice și sociale și fără 
discriminare, cu o atenție deosebită față 
de grupurile marginalizate de femei 
(inclusiv, dar nu numai, femeile care 
aparțin minorităților etnice, rasiale și 
religioase, femeile migrante, femeile de 
etnie romă, femeile din zonele rurale, 
femeile cu dizabilități, femeile fără 
asigurări de sănătate, persoanele LGBTI, 
victimele violenței sexuale și pe criterii de 
gen etc.);

Or. en

Amendamentul 299
Sara Cerdas, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
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eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR;

eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR, inclusiv 
să faciliteze accesul cetățenilor UE la 
tratamente de fertilitate, în special în 
regiunile ultraperiferice, unde 
constrângerile geografice împiedică 
accesul direct și imediat la astfel de 
servicii;

Or. pt

Amendamentul 300
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Arba 
Kokalari, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR;

6. invită statele membre să instituie 
strategii și programe de monitorizare 
eficiente care să garanteze accesul la o 
gamă completă de servicii SRHR, în 
conformitate cu standardele 
internaționale de sănătate;

Or. en


